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1960 was een doorweekt jaar

Het jaar 1960 is nat tot zeer nat geworden. Daar leek het tot eind juni
nog niet op, want van de winter en het voorjaar niets dan goeds en
ook nog van de julimaand, maar daarna een klaagzang van regen en
nog eens regen.
De gemiddelde etmaaltemperatuur van het Klimatologische jaar (van
december tot december) lag m De Bilt 0,6 C boven normaal. Alleen de
zomer bleef van de vier seizoenen veel te koel.
De Bilt gaf dit jaartotaal 1366 uren zonneschijn (normaal 1596 uren)
tegen in het bijzonder zonnige jaar 1959; 1990 uren.

De grootste afwijking heeft wel de
regenval te zien gegeven. Zowel de
zomer als de herfst heeft enorm
veel regen gebracht. Op tal van
plaatsen is meer dan 1000 mm wa-
ter gevallen, hetgeen, ter vergelij-
king, in De Bilt de laatste 120 jaren
nog maar twee keren is' voorgeko-
men. Noordholland is de natste pro-
vincie geworden met op enkele
plaatsen, evenals hier en daar op de
Veluwe, ruim 1100 mm regen; een
hoeveelheid die voor deze streken
zeker een record genoemd mag
worden. Normaal krijgen wij in een
jaar ruim 720 mm regen.

De winter zacht en nat
De winter (december, januari, fe-
bruari) bleef zacht en bracht te
veel regen. December bracht in de
tweede helft van de maand vaak
stormachtige winden. Ook de kerst-
dagen verliepen met minima rond
10 graden zacht. Velsen kreeg met
101 mm de meeste, Nieuw Eeerta
met 31 mm de minste regen. Na een
zeer zacht begin van de maand was
er van 10 tot 18 januari sprake van
een vorstperiode. Op 13 en 15 ja-
nuari werd plaatselijk meer dan 10
graden vorst gemeten, in Zuid-Lim-
burg nog bijna 15 graden. Ook tel-
de januari in De Bilt 12 tegen nor-
maal 6 sneeuwdagen. Het bleef een
sombere maand met op de 20e een
zware noodwesterstorm met wind-
sloten van 120 km "p~er~uür. Voor-"
namelijk in het noorden en oosten
van ons land kon een paar dagen
worden geschaatst.

Februari kenmerkte zich als een
echte kwakkelwintermaand met 8
en 9 februari als de koudste dagen
(Ermelo —9° C).

Het meest bijzondere was wel de
warmtegolt' waarmee de klimato-
logische winter afsloot. Op 28 fe-
bruari steeg het kwik boven 15 gra-
den, in Epen (Zuid-Limburg) zelfs
tot 19,5° C echt voorjaarsach-
tig. In De Bilt brachten de drie
wintermaanden totaal 155 uren zon
tegen normaal 175 uren. De gemid-
delde etmaaltemperatuur bleef 1,2"
C boven normaal en gemiddeld ovei
het gehele Jand viel er 181 mm re-
gen tegen normaal 161 mm. Het
aantal vorstdagen kwam in De Bilt
op 32 tegen normaal 42.

Voorjaar macht en droog
Het voorjaar (maart, april, mei)
bleef droog en alle drie de maanden
gaven een gemiddeld boven norma-
le temperatuur te zien. Maart ken-
merkte zich door veel oostelijke
winden, die echter weinig of geen
koude lucht aanvoerden. Slechts op
een dag viel er sneeuw en de laag-
ste temperatuur was —5° C, op 8
maart gemeten. Gemiddeld over het
gehele land viel er slechts 24 te-
gen normaal 38 mm neerslag.

April was wel zonnig, maar wat
te droog om 'van groeizaam weer te
kunnen spreken. Zeer droog bleef
het in Zeeland en Westelijk-Bra-
bant. Tholen kreeg slechts 7 mm re-
gen. Gemiddeld over het gehele land
viel er 26 (normaal 48 mm). Op 7
april was 'het een warme t dag met
in Maastricht al 24» C. Koninginne-
dag was een van de koudste dagen
met 's nachts in het noorden van
ons land nog vorst van betekenis.
Eelde 3,7° C. De paasdagen (17 en
18 april) waren te koud, maar op
de meeste plaatsen droog.

De meimaand zorgde weer voor
een aangename verrassing, evenals
in 1959. Op (3 mei begon warme
lucht naar ons land te stromen met
overdag volop zon. Op 12 mei was
het in Zuid-Limburg zelfs een zo-
merse dag met 26° C.

Er viel weinig regen. In Harlin-
gen totaal 19 mm, en de land- en
tuinbouw in ons land vreesde reeds
een herhaling van 1959. Dit bleek
achteraf juist het tegendeel te zijn
geworden.

De Bilt kreeg in het voorjaar van
1960 totaal 437 uren zon tegen nor-
maal 498 'uren. De gemiddelde et-
maaltemperatuur kwam 0,6° C bo-
venr normaal; er werden-7 vorstda-
gen waargenomen tegen normaal
16. Gemiddeld over het gehele land
vier er 95 mm neerslag tegen nor-
maal 137 mm.

Slechte natte zomer
De zomer (juni, juli, augustus) was
het seizoen, dat de meeste lezers
nog niet vergeten zullen zijn. Het
begon zo hoopvol. Juni startte tij-
dens de pinksterdagen (5 en 6 juni)
met volop zonnig en zomers weer.
Eerste pinksterdag bracht zelfs
tot op de Waddeneilanden een offi-

ciële zomerse dag, warmer dus dan
25» C. Wel vielen er af en toe plaat-
selijke buien, waardoor Heerde to-
taal 103 mm regen kreeg tegen
Ouddorp slechts 11 mm. Over het
gehele land bleef juni een gemiddeld
droge en zonnige maand. Ook in de
tweede helft van de maand kwam
nog weer een zomerse periode voor.
De Asser TT (25 juni) trof het
nog bijzonder en ook de daarop vol-
gende aondag was nog zomers,
maar tegen de avond brachten on-
weersbuien al afkoeling.

Nu kunnen wij zeggen dat op
26 juni de zomer ten einde was.
Het is maar goed, dat wij dit toen
nog niet wisten, want ook wat het
weer betreft, geldt het spreekwoord
„Hoop doet leven".

Met het te koude en stormachti-
ge weer, waarmee juni afsloot, be-
gon juli en vooral de eerste helft
van juli kenmerkte zich door bij-
zonder veel wind. Op een zeer groot
aantal dagen, althans voor de 20-
mer, namelijk 12, moest er een
waarschuwing voor harde of storm-
achtlge wind worden gegeven,
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SPEECH VOOR AMBTENAREN
bij het begin van 1961

Maandagmorgen heeft de eerste burger van de badplaats, mr. H. M.
van Fenema, voor circa tweehonderd personeelsleden van de gemeente-
diensten, zijn langzamerhand traditioneel geworden nieuwjaarsspeech
gehouden.

Voor mr. Van Fenema het woord
nam, sprak de gemeentesecretaris,
de heer W. M. B. Bosman. Namens
het ambtenarencorps bood hij de
burgemeester en zijn gezin, de bes-
te wensen voor 1961 aan. De heer
Bosman constateerde met genoegen,
dat het contact tussen hoge en min-
der hoge gemeentefunctionarissen,
het afgelopen jaar bijzonder goed
is geweest.

Hij sprak de verwachting uit, dat
de ingevoerde werkklassificatie en
prestatiebeloning, in het komende
jaar hun vruchten voor het gemeen-

Het C.B.S. telde
minder miljonairs in Nederland

In de december-aflevering van de „Maandstatistiek van het financie-
wezen" heeft het C.B.S. gegevens gepubliceerd betreffende de — defi-
nitieve — inkomensverdeling 1957 en vermogensverdeling 1958 (naar
de toestand op l januari).

Het totale fiscale inkomen in Ne-
derland bedroeg in 1957 ƒ 22,4 mil-
jard, hetgeen neerkomt op een. stij-
ging van 22 percent ten opzichte
van 1955 en van 85 percent ten op-
zichte van 1950. Onder invloed van
tussentijdse belastingherzieningen
(verlagingen), steeg het belasting-
bedrag van 1950 tot 1957 minder
dan het totale inkomen n.l. met 64
procent. Het aantal-belastingpl?chti-
gen steeg in deze periode van zeven
jaar met 14 procent.

Het gemiddeld inkomen per inwo-
ner kwam in 1957 op ƒ 2.066 of wel
rond 20 procent meer dan in 1955.
In vergelijking tot 1950 steeg dat
gemiddelde met ruim 70 procent. De
aantallen belastingplichtigen in '57
zijn voor de inkomensklassen tus-
sen ƒ 5000 en ƒ 15.000 alle meer dan
driemaal zo groot als in 1950, ter-
wijl de hogere inkomensklassen af-
nemende stijgingen te zien geven.
In de klassen van de lagere inko-
mens is een belangrijke teruggang
in de aantallen te constateren, met

als belangrijkste oorzaak de „op-
schuiving" naar hogere inkomens-
klassen tengevolge van de algemene
inkomensstijging.

Bij vergelijking van de bedragen
dient men te bedenken, aldus de pu-
blikatie, dat 't hier steeds gaat om
nominale inkomens. Dit betekent
dat met de invloed van de inmid-
dels opgetreden stijging van het
prijsniveau geen rekening is gehou-
den. De percentages van de belas-
tingdruk (loon- en inkomstenbelas-
ting tezamen in percenten van het
inkomen) per inkomensklasse ge-
ven een daling te zien.

Het totale, bij de belastingdienst
bekende vermogen, in handen van
de inwoners, bedroeg per l
januari 1958 ƒ 32,7 miljard, tegen
ƒ 21,2 miljard in 1951, hetgeen
neerkomt op een stijging van 54
procent. (Uiteraard gaat het ook
hier om nominale geldbedragen).

In de laatste twee jaren van deze
periode -is echter het totale vermo-
gen praktisch gelijk gebleven, te

weten ƒ 32,790 miljoen in 1958 te-
gen 32.740 miljoen in 1956.

Voor een belangrijk deel is dit
een gevolg geweest van het verschil
in koersniveau der twee peildata, l
januari 1956 en l januari 1958. Op
basis ANP-CBS koersindex 1953 =
100, stond het algemene koersindex-
cijfer op de laatste beursdag van
1955 op 221, twee jaar later op 166
De waarde van de aandelen als ver-
mogensbestanddeel was dus op l ja-
nuari 1958 relatief erg laag.

Het behoeft geen verwondering te
wekken, aldus het C.B.S., dat als
gevolg hiervan ook het aantal mil-
nonairs van 1956 op 1958 belangrijk
is afgenomen, namelijk van 2.240
tot 2.080. In de publikatie wordt
aan deze groep speciale aandacht
geschonken. Volgens het C.B.S. lijkt
de conclusie gewettigd, dat het aan-
tal miljonairs in 1958 geringer is
dan het aantal bezitters van naar
koopkracht vergelijkbare vermogens
in enig jaar vóór- de tweede wereld-
oorlog.

Zvzn. verloor van Schoten
J.l. zondag vond een vriendschappe-
lijke ontmoeting plaats tussen
Schoten en Zandvoortmeeuwen.

Voor de eerste helft was verstre-
ken stond Zandvoortmeeuwen met
3-0 achter. In de tweede helft scoor-
de Schoten het laatste doelpunt in
deze sportieve krachtmeting, die
door het eerste elftal van Z.vm. met
4-0 werd verloren.

vtwh was iitet van, de,
Lang leve 1961

Nou, vrienden, als ik geweten nad
wat voor beproevingen mij tfc wach-
ten stonden, was ik niet de straat
opgegaan. Maar in het diepst van
zijn hart schijnt de mens toch een
sensatiewezen te zijn. Ik geloof
zelfs dat er maar weinig voor nodig
is om van hei, zachtmoedigste lam
een wolf te maken. Jawel, ik spreek
over mensen.

Ik bracht de Oudjaarsavond in de
gezellige kamer van tante Agaat
door. Tante had chocolademelk ge-
maakt en een onvoorstelbare hoe-
veelheid oliebollen vervaardigd. Wij
spraken over de dingen, die ons in
1960 hadden beroerd en wij waren
het eens met de Ned. Televisie-
Stichting, die een verschrikkelijk
naargeestig journaal op de beeld-
buis bracht. En om u eerlijk de
waarheid te zeggen: dat ge-Jan de
Quay vonden tante en ik nogal
vrijpostig klinken. Later moesten
wij de televisie afzetten, omdat
er een. onverteerbaar programma
inbreuk ging maken op de huiselijke
viering van het Oudjaarsfeest. Wim
Kan deed z'n best en wij vonden
het leven nog zo beroerd niet. Al-
leen is het voor een politicus onge-
lofelijk zwaar. Maar dat zult u uit
de conference van ons aller Wim
ook wel begrepen hebben. Intussen,
toen het tegen twaalven ging lopen,
begon het buiten aardig te dende-
ren. Dat is me trouwens dit jaar
erg opgevallen, dat men reeds in
de dagen onmiddellijk na Kerst-
mis het oude jaar begon uit te
schieten, 's Middags was er al een
soort terreur van de leerling-nozems
op het Raadhuisplein. Het was in-
teressant, hoewel angstwekkend.
Toch ben ik gaan kijken. Ik maak-

te mij uit de voeten, toen mijn leven
gevaar begon te lopen. Tante
troostte mij en bracht mij met een
appelflap weer tot mezelf. Wat mij
weinige uren later — dat was onge-
veer kwart over twaalf — weer
naar buiten dreef, heb ik boven uit-
eengezet. Nadat tante en ik elkaar
het allerbeste hadden toegewenst,
trok ik mijn sloffen uit en de stou-
te schoenen aan. De straat bood eea
huiveringwekkende aanblik. Ergens
op een plein wierp een wild knette-
rende brandstapel van kerstbomen
grillige schaduwen op de gevels der
huizen. Daartussendoor klonk het
aanhoudend geknal van het vuur-
werk, dat dit jaar niet aan de jon-
gelui mocht worden verkocnt, maar
dat blijkbaar langs geheime Katia-
len toch in hun handen was ge-
speeld. Ofschoon ik bang was, liep
ik — als in trance — naar de plek-
ken des onheils en ik dook onder in
de orgie van 't Nieuwjaarsgel ucht,
dat mij .hartkloppingen bezorgde.
Iemand gooide een gillende keuken-
meid voor m'n voeten en terwijl ik
overhaast vluchtte, ontbrandde bo-
ven m'n hoofd een rotje van het ge-
meenste soort. Ik rook de krmt-
damp en ik waande mij in het
schootsveld van een vuurgevecht.
Het was natuurlijk opwindend.maar
het nieuwe jaar kon me op dat
ogenblik toch gestolen worden. Toen
ik een andere positie op het slag-
veld had ingenomen, trokken jon-
gens mij plotseling in een woeste
danspartij mee. Ze sleepten mij in
de richting van de brandstapel. Dit
is het einde, dacht ik en ik begon
m'n leven na te gaan of er soms
iets te vergeven en te vergeten viel.
In mijn zenuwachtigheid struikelde

ik over m'n eigen voeten. Dat was
mijn redding, want ze lieten me los,
roepend: Laat die ouwe met rust,
jongens! (Het onzekere licht van de
brandstapel onthulde mijn betrekke-
lijke jeugd niet). Intussen werd het
steeds erger. Vuurpijlen en gewel-
dige donderslagen mengden zich
met de rauwe kreten van hen, die
blij waren met de jaarswisseling.
Op een gegeven ogenblik zag ik tot
mijn verbazing de politie-Volkswa-
gen met een pot Bengaals vuur op
z'n dak door de straten rijden. Ge-
lukkig hebben ze hier niet iemand
een stuk van z'n neus geslagen, zo-
als in Den Haag is gebeurd, maai
men is er na aan toe geweest. Ver-
der deed de politie alsof er geen
herrie bestond. Ik kon die serene
gemoedsrust niet opbrengen, omdat
ik er midden in stond. Rotjes vlo-
gens sissend en knallend door de
lucht, carbidontploffingen deden de
huizen trillen en hchtkogels ver-
hoogden het effect van de situatie,
die aan een hekensabat deed den-
ken. Zo gingen we opgewekt aan 't
nieuwe jaar beginnen. Ik vond de
stapel kerstbomen maandagavond
op het strand opvallend klein. Maar
dat kon ook niet anders, ais u be-
denkt hoeveel er met de jaarwisse-
ling klandestien zijn verbrand. De
brandweer en de politie waren bij
de legale brandstichting weer aan-
doenlijk zorgzaam om het kijkspel
tot een succes te maken. Het vuur-
werk door de brand heen was van
bescheiden kwaliteit. Maar dat
kwam waarschijnlijk omdat het
geen reklamevuurwerk was. En
toch deed alles sympathiek aan.
Wij zijn hier in Zandvoort erg rus-
tig. Ik las dat de politie in Den
Haag met de blanke sabel (stuk
van neus) en het waterkanon (on-
dergelopen bovenkamers) heeft ge-
werkt. Stel je voor, dat zo iets hier
zou gebeuren!

Vrienden, voor ik 't vergeet: mijn
beste wensen voor 1961, hoor.

BARTJE

tepersoneel zullen gaan afwerpen.
Over de verhouding tussen amb-

tenaar en burgerij, zei de secreta-
ris, dat het gemeentepersoneel er
van doordrongen moet zijn, dat het
werkt ten dienste van de gemeen-
schap. Men moet trachten inplaats
van de letter, naar de geest van de
wet en de voorschriften te hande-
len. Dat zal het contact tussen de
openbare diensten en het publiek in
gunstige zin beïnvloeden, aldus de
heer Bosman.

Uit de hierna volgende toespraak
van mr. Van Fenema, ontlenen wij
het volgende. De teamgeest onder
de ambtenaren moet worden ver-
stevigd, dit is in het belang van
het korps, de gemeente en de inwo-
ners. De onderlinge saamhorigheid
zal het werk doeltreffender- kunnen
maken.

De burgemeester wijdde vervol-
gens zijn aandacht aan een kwes-
tie waarmee wij dagelijks worden
geconfronteerd: „het gebrek aan
tijd".

Vinden wij naast ons werk, dat
ons voortdurend in beslag neemt,
nog wel tijd voor ons gezin, onze
directe omgeving, onze medemens?

In dit verband stelde mr. Van Fe-
nema tevens de vraag: „zijn wij al-
leen nos maar „doemensen" met
weinig of geen belangstelling voor
gebeurtenissen en zaken die buiten
ons arbeidsterrein en gezichtsveld
vallen?"

Dit bracht mr. Van Fenema op
het vraagstuk van de werktijdver-
korting, de vijfdaagse werkweek,
die in het — nabije — verschiet
ligt.

Hij was daar niet bijzonder en-
thousiast over. Het verschuiven van
de uren van de — vrije — zater-
dagochtend naar de overige vijf
werkdagen betekent, dat men eer-
der moet opstaan en langer moet
werken.
Zal er dan nog voldoende tijd over-
schieten voor de geestelijke ont-
spanning, wanneer wij na zo'n lan-
ge werkdag thuiskomen? Of heb-
ben we dan alleen nog belangstel-
ling voor de t.v. ?

Mr. van Fenema vroeg zich ver-
volgens af, wat wij met de vrije
ochtend zullen gaan doen?

De vijfdaagse werkweek is een
onrijpe vrucht, zolang de uren al-
leen maar worden verschoven, was
het oordeel van mr. Van Fenema.

Hij besloot zijn toespraak met er
op te wijzen, dat het gezin in. ons
dagelijkse leven de voornaamste
plaats moet innemen. Een harmo-
nisch gezinsleven moet ons eerste
doel zijn en blijven.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Nieuwjaarsdag werd door de leden
van de Zandvoortse Hockey Club,
traditiegetrouw, benut voor het spe-
len van onderlinge wedstrijden, de
sixes. Begunstigd door het fraaie
weer waren ongeveer tachtig
speelsters en spelers naar „Duin-
tjesveld" gekomen, waar om 11 uur
met de wedstrijden werd begonnen.
Er werd met dertien zestallen ge-
speeld, die elkaar ontmoetten in
sportieve onderlinge wedstrijden.
Junioren speelden naast senioren en
dames streden naast heren. Tussen
de bedrijven en wedstrijden door
werd in het clubhuis genoten van
warme snert en koffie. Een goede
start van het nieuwe jaar, zowel
wat de opkomst als de weergesteld-
heid betreft.

Daar kunt u heen
Monopole
Dinsdag S tot en met donderdag 5
januari, S uur: film Hotel „De vrij-
gezel"

*
Gemeenschapshuis
Vrijdag 6 januari 1961, S uur: film-
avond onder auspiciën van Nivon.

* v

Stadsschouwburg
Dinsdag 3 en vrijdag 6 januari, 8 u.:
Toneelgroep Theater met Lijmen
Zaterdag 7 en zondag S januari, 8 u.
Toneelgroep Theater met Het zuiden
Donderdag IS januari, 8 uur: To-
neelgezelschap Ensemble met Val-
strik voor een man alleen.



FAMILIEBERICHTEN

Geboren:
CONSTANCE DIANA
dochtei van
Hans Huyer
Hormy Huyer-Camphuysen

Georgetown, 21 december 1960
218 Delrex Elvw, Ont., Canada

ROB DROSE
wenst zijn vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar toe.

Ontaiio, Canada

Na een langdurig ziekbed
overleed zacht en kalm, onze
lieve zuster, behuwdzuster en
tante

Neeltje van den Bos
in de ouderdom van 79 jaar.

Uit aller naam:
H. van den Bos

Zandvoort, 30 december 1960
Gasthuishofje 9
De tei aardebestelling zal
plaatsvinden op woensdag 4
jan. om 3 uur op de algemene
begraafplaats te Zandvoort.
Vertiek Gasthuishofje 9 on-
geveer 2.30 uur.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3Ü43, 3044 Politie
2Ü45 Gcmeeute-secretin ie
2000 Brandinelütng
2262 Infoi matiebureau Vreemdelm-

yenrerkeer, kiosk Raadhuis-
plem.

42212 (02500) Garage Fhnlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebednjf c. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobediijven „Rmko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v/h
Grote Krocht 17

Regen, regen, regest . . .
Vervolg van pag. l

Zonder één zomerse dag veilicp
juli en met totaal in Noord-Gronin-
gen ruim 200 mm regen. Op zater-
dag 9 juli, toen in het grootste dee!
van ons land de bouwvakarbeiders
met vakantie gingen, ving Zout-
kamp in een etmaal 86 mm regen
op.

In augustus van hetzelfde laken
een (nat) pak. Gemiddeld over het
gehele land 141 mm regen tegen
normaal 75 mm en als grootste som
223 mm in Rotterdam. Vlieland
kwam er met 62 mm nog het beste
af. Er werd zegge en schrijve één
zomerse dag waargenomen en wel
op 22 augustus toen het kwik in een
groot deel van het land even bo-
ven de 25° C kwam. In Zuid-Lim-

t burg werd toen bijna 29" C bereikt.
Wel bracht augustus in één woord
minder wind dan in juli, maar als
oogst- en vakantiemaand was zij
slecht.

De zomer bracht in De Bilt totaal
526 uren zon tegen normaal 616;
de gemiddelde etmaaltemperatuui;
bleef onder normaal. Het aantal zo-
merse dagen (warmer dan 25'1 C)
bedroeg 10 tegen normaal 19. Ver-
leden jaar waren 't er in De Bilt 27.

Bijzonder natte herfst
De herfst (september, oktober, no-
vember) spiegelde zich aan de zo-
mer en werd ook te nat. Als
gevolg van de grote depressie-acti-
viteit werd er veel zachte oceaan-
lucht aangevoerd, waardoor de tem-
peratuur boven normaal bleef met
te veel bewolking en daardoor te
weinig zon. September bleef iets
aan de koude kant, met in de laat-
ste decade al lichte nachtvorsten.
Vooral Zeeland en Zuid-Limburg
kregen veel regen. Sint Janssteen
in Zeeuws-Vlaanderen kwam op
166 mm tegen Amsterdam en Lun-
teren slechts op 32 mm. Het warme
nazomertje, waarop wij nog hadden
gehoopt, bleef uit. Wel kwamen er
op 8, 9, 10, 24 en 25 september nog
een paar mooie zonrfige dagen voor,
maar niet zomers.

Oktober is in het gehele land veel
te nat geworden. Het meest bijzon-
dere was wel de enorme regenval
tussen 10 en 14 oktober toen er in
een brede baan van Noordholland
over Utrecht naar Oost-Brabant
plaatselijk ruim 100 mm regen viel.
Zo werd Alkmaar met 223 mm de
natste plaats. De landbouw zat met
een grote wateroverlast en tal van
sportvelden moesten worden afge-
keurd doordat zij er doorweekt bij-
lagen.

Ook de eerste week van novem-
ber bracht veel regen en winderig
weer. Op 10 en 11 november pas-
seerde een klein hogedrukgebied
met 's nachts lichte vorst, maar
daarna sloegen de oceaandepressies
weer toe.

Over het gehele land werd het
op 1944 na de natste herfst van de
laatste 100 jaren. Te Biezelinge in
Zeeland viel in totaal 500 mm in
drie maanden, hetgeen heel dicht
lag bij het record van 505 mm, in
1944 bij de Wieringermeer gemeten.
Geen wonder dan ook, dat het jaar
in zijn geheel tot een der natste
van deze eeuw behoort. In 1961
zal het beter zijn, willen wij hopen.
Veel slechter kan het moeilijk.

B
WONINGRUIL. Aangeb.:
gr. mooie woning. Gevr.:
kamer ensuite en gar., ho-
ge huur geen bezw., in
Zandv. en omg. Br. ond.
nr. 102 bur. Z. Crt.

Aangeb. in mooi Sloter-
meer A'dam, ben.huis, 4 k.,
keuk., fietsenbox, vóór- en
achtertuin,' laagb., vliering.
Gevr. m Zandv. huis m.
zelfde inh. of groter, liefst
m. gar., evt. koop. Br. nr.
103 bur. Zandv. Crt.

Gevr. JONGEN voor licht
tuinwerk, auto wassen etc.,
zaterdagmiddag. Van Stol-
bergweg 10, tel. 3422.

Flinke WERKSTER gevr.
v. ma. en do.-ocht. 9-12 of
12.30, ƒ 1,50 p.u. Mevr.
Hendriks, Poul. P. Loot 57
Telefoon 4219.

KINDERMEISJE gevr. 2
ocht. p.w. Mw. Hazewin-
kel, De Favaugeplein 47/1.
Wie kan een eenvoudige

LOONADMINISTRATIE
verzorgen? Ook wordt be-
doeld de sociale verplich-
tingen etc. Br. 101 Z. Crt.

Flinke WERKSTER gevr.
(liefst boven 25 j.) voor
een dag p.w. 9-3 u. Mevr.
Lanting, Dr. Gerkestraat
165, tel. 3627.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte oj
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Te koop HETE LUCHT-
KACHEL (oliest.). Halve
prijs. Westerduinweg 2a,

- Aerdenhout, t. 02500-40687

Prima WERKSTER gevr.
Hoog loon, Br. onder no.
104 Z. Crt.

WERKSTER gevr. l ocht.
p.w., liefst donderdags of
vrijdags. Fr. Zwaanstr. 8

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascombinatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZAND VOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

NET KOSTHUIS aangeb.
voor heer, weekends afw.
Br. onder no. 105 Z. Crt.

Leonie Molkenboer
Gedipl. spraaklerares

BEHANDELING
VAN ALLE

SPRAAKAFWIJKINGEN
Julianaweg 16, telef. 2696

Wanneer u bij eerste
examen niet slaagt

verdere lessen gratis. 10
rijlessen (a 60 min.) ƒ47,50
Verw. leswagens. Halen,'
brongen ook in Zandv. gia-
tis. Erk. rijschool ,De Com-
bmatie', Kruisstv. 39, tel.
10008, Haailem.

Slecht beeld? (sneeuw)
ANTENNE INST. ZOUT-
AANSLAG VRIJMAKEN.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstiaat 36, tel. 4307.

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 7 jan. en
zondag 8 jan., 8 uur
Toneelgroep „Theater"

Het zuiden

Donderdag 12 jan., 8 u.
Toneelgezelschap

„Ensemble"
Valstrik voor

een man alleen

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5.-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

De Gruyter wil iedereen dit nieuwe jaar
i

een geurig welkom bereiden:
de trouwe klanten a!s bewijs van waardering

elke nieuwe klant als een prettige
i kennismaking met De Gruyter's koffie.

De Gruyter, de koffie- en theezaak, zet het
nieuwe jaar in met een klinkende koffiereclame:

U krijgt bij elke aankoop van f. 4,- De Gruyter-artikelen

Kies de koffie die U wilt
Goudmerk . . . . 500 gram van 376 voor 276
Roodmerk . . . . 500 gram van 312 voor 212
Blauwmerk . . . . 500 gram van 300 voor 200
Oranjemerk . . . . 500 gram van 268 voor 168
Superkoffie 2 blikken van 456 voor 356

Én betere waar én 10% korting
juist op koffie zo belangrijk.

De reclame geldt ook voor Oploskoffie
Oploskoffie . 2 blikjes of potjes van 390 voor 29O'
Coffeïnevrije Oploskoffie

2 blikjes of potjes van 450 voor 350

De lekkerste koffie is zelfgemalen koffie

Gemalen koffie verliest snel aan geur en versheid.
Daarom is het goed elk zetsel vers te malen.

Vandaag is de dag om een goed besluit te nemen
en betere waar en 10°/o korting te verkiezen.

Voor f 10,- aan kassabons betaalt De Gruyter U een gulden contant uit.
ledere week een gulden..... dat zijn er 52 nog dit jaar!

GRUYT
Geldig van 2 t/m 10 januari 1961. D E K O F F I E - E N T H E E Z A A K
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ZANDVOQRTSE COURANTRedaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 52 33 44

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

MENSEN TELLEN
Groei van wereldbevolking sneller geworden

Voor de elfde maal sinds het einde van de tweede oorlog is een demo-
grafisch jaarboek van de Verenigde Naties uitgekomen. Dit Demo-
graphic Yearbook-1959, telt meer dan 700 bladzijden, en staat stampvol
met cijfers en schattingen over het aantal geboorten, huwelijken, echt-
scheidingen en sterfgevallen en bevat voorts gegevens over de leeftijds-
verdeling en de migratie, alles keurig gerangschikt naar de soevereine
staten en afhankelijke gebieden per werelddeel. Het boek geeft voorts
becijferingen van de levenskansen van de respectieve bevolkingen en
wat het meeste boeit: de mate van aanwas der bevolking van de wereld.

De bevolkingsstatistiek heeft de
laatste tientallen jaren in een groot
aantal staten vorderingen gemaakt.
Het is daar gebruikelijk geworden
regelmatig volkstellingen te houden
en in de tussenliggende jaren ver-
strekken instanties van de burger-
lijke stand de nodige inlichtingen
voor het verkrijgen van inzicht in
de demografische toestand, ïn die
landen is men dus in staat een be-
rekening te maken van de groei-
kracht van een bevolking, d.w.z. hoe
snel een volk in aantal toeneemt, bij
voorkeur uitgedrukt in een vernou-
dingscijfer.

Maar er zijn grote delen op aarde
waar een burgerlijke stand ont-
breekt en van een bevolkingsboek-
houding nog geen sprake is. Voor
die landen, die zich kenmerken door
een grote bevolkingsdichtheid en een
hoge geboortefrequentie, moet men
volstaan met het maken van schat-
tingen omtrent het aantal bewoners,
het aantal geboorten en sterfgeval-
len en al die andere kwantitatieve
gegevens waarnaar elke rechtge-
aarde demograaf met belangstelling
uitziet. Over het tempo van de groei
van 't zielental in die landen is niets
met zekerheid te zeggen.

Veel van wat in het genoemde
jaarboek keurig in de kolommen is
ingeboekt is niet meer dan een be-
nadering van de feitelijke groei-
kracht. Zolang niet in alle landen
betrouwbare gegevens worden ver-
zameld over de omvang, samenstel-
ling en veranderingen van de bevol-
king kan ook het totale cijfer voor
de gehele wereld onmogelijk aan-
spraak maken op nauwkeurigheid.
Voor circa twee-derde van de we-
reldbevolking staan statistische be-
rekeningen ter beschikking, die een
redelijke mate van betrouwbaarheid
bezitten. Daarentegen hebben de
schattingen, die gemaakt zijn voor
sommige gebieden in Azië, zoals
China, waar ongeveer éénvijfde van
de bevolking der gehele aarde leeft
en grote delen van het Afrikaanse
continent, een foutenmarge waarvan
de breedte niet geheel bekend is.
Dit alles heeft de beoefenaren van
de bevolkingswetenschap er niet van
weerhouden de schaarse gegevens
van de demografische toestand en
ontwikkeling met elkaar te verge-

lijken om aldus te komen tot cijfer-
reeksen, die min of meer in overeen-
stemming geacht mogen worden met
de feitelijke verhoudingen.

Er werd in de aanhef gesteld, dat
demografen het bevolkingsverloop
graag uitdrukken in een verhou-
dingscijfer. Leken laten zich name-
lijk gauw imponeren door een me-
dedeling van de volgende soort: ei-
ke twee seconden groeit de mens-
heid met drie zielen, dat zijn er 90
per minuut, 5400 per uur, 129.600
per dag en 47 miljoen per jaar. Van
deze opeenvolgende cijfers, die al-
len hetzelfde uitdrukken, gaat een
suggestieve werking uit. Een in-
druk van het tempo van' de toene-
ming verkrijgen we eerst door de
groei van de bevolking uit te druk-
ken in een vermeerderingspercenta-
ge. Uit het bijgaande staatje is op

te maken, dat de mensheid sinds
kort ieder jaar toeneemt met 1,7 tot
bijna 2 procent, wat driemaal zo
vlug is als in de meeste landen van
West-Europa en heel wat vlugger
dan het mensdom in historische tij-
den is gegroeid (de bevolkingstoe-
name ten tijde van het Romeinse
Rijk bedroeg naar schatting 0,1%).

Aanwas van de wereldbevolking

jaarlijkse groei
in percenïen
van de
vorige periodejaartal

1650
1750
1800
1850
1900
1930
1940
1950
1955
1959

bevolking
in
miljoenen

545
728
907

1.175
1.620
2.013
2.246
2.494
2.691
2.880

0,3
0,45
0,55
0,65
0,8

1,6
1,94

Niet alleen is 't absolute aantal van
eeuw tot eeuw aanzienlijk toegeno-
men, maar ook het tempo van de
groei is sneller geworden! Van 1650
tot 1850 is wereldbevolking verdub-
beid, d.w.z. wat toen gebeurde in
2 eeuwen, vindt nu plaats in min-
der dan 70 jaar; het getal van drie
miljard wereldbewoners zal in de
loop van het komende decennium
worden overschreden (tegen 1620
miljoen, in 1900) en het is waar-
schijnlijk, dat er in 2000 zes mil-
jard mensen op aarde zullen rond-
lopen: een verdubbeling van de
jaarlijkse toenoeming der bevolking
in één generatie.

40 jaar in gemeentedienst
Chef-typiste vierde jubileum

J.l. maandag vierde mej. P. Daudeij, chef-commies van de typekamer
van de gemeente-secretarie, haar veertigjarig ambtsjubileum in dienst
van de gemeente Zandvoort.

In het gemeentehuis, waar zij nu al
zo lang werkzaam is, werd zij ge-
huldigd en toegesproken door afde-
lingschefs, collega's en oud-collega's.

Burgemeester mr. H. M. van Fe-
nema, die als eerste spreker het
woord voerde, noemde mej. Daudeij
een blijmoedig en vriendelijk ambte-
naresse, met een aktieve belangstel-
ling voor haar werk. Hij deelde me-
de dat haar de ere-medaille in zil-
ver, verbonden aan de orde van
Oranje-Nassau, was toegekend.

Namens de collega's van mej.
Daudeij, voerde de referendaris, de
heer S. K. Zonneveld, het woord. Hij
overhandigde haar na een geestige
toespraak, een zilveren bestek. Hier-
na spraken oud-burgemeester H. v.
Alphen en de gemeentesecretaris, de
heer W. M. B. Bosman, de jubilares-

EEN GUNSTIG JAAR
voor de Dierenbescherming

In het begin van deze week verschenen jaaroverzicht 1960, van de plaat-
selijke afdeling van de „Vereniging voor het welzijn der dieren", schrijft
het bestuur, dat de grootste moeilijkheden om te komen tot de stichting
van een dierentehuis in Zandvoort, thans zijn overwonnen.

Het terrein van circa 8000 m2,
waarop het dierentehuis zal verrij-
zen, is reeds bouwrijp gemaakt.
Binnen afzienbare tijd zal met de
DOUW van het complex, bestaande
•uit een dierenpension, hospitaal, die-
renbegraafplaats en een beheerders-
woning, een begin worden gemaakt.

De werkzaamheden van de plaat-
selijke afdeling van de vereniging
blijven, ook na de totstandkoming
van het dierentehuis, dat een regio-
naai karakter zal dragen, normaal
doorgang vinden. In het afgelopen
jaar is de afdeling er wederom in
geslaagd, voor een groot aantal
zwerfdieren een tehuis te vinden.
Ook in 1960 stonden de E.H.B.O.-
posten van de vereniging dag en
nacht klaar en deden nuttig werk.

Bij de viering van het veertig ja-
rig bestaan van de afdeling gaf
burgemeester mr. H. M. van Fene-
ma — erevoorzitter — een uitvoe-
rig resumé van de verbeteringen die
dank zij het werk van de afdeling
Zandvoort in de loop der jaren tot
stand zijn gebracht.

Het bestuur releveert in het jaar-
overzicht, dat 1960 ook landelijk
voor de dierenbeschermihg een gun-

stig jaar is geweest. Het door de
regering ingediende ontwerp dieren-
beschermingswet, werd door de
Tweede Kamer aangenomen. Het
wachten is nu nog op de behande-
ling door de Eerste Kamer. Wat de
financiële situatie van de atd. be-
treft, laat 't jaaroverzicht een min-
der optimistisch geluid horen. Men
schenkt nog te weinig — financiële
— aandacht aan het belangrijke
werk dat door de vereniging, ten
bate van het dier wordt verricht.

Het bestuur doet daarom een
dringend beroep op de dieren vrien-
den in Zandvoort, de vereniging met
een geldelijke bijdrage te steunen.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w.

jan.
8 7.33 3.— 19.42 15.30

8.07 3.30 20.30 16.—
8.56 4.30 21.24 17.—

9
10
11 956 530 22.32 18.—
12 11.07 6.30 23.48 19.—
13 —.— 7.30 12.17 20.—
14 0.55 9.— 13.19 21.—
Samengesteld door P. v.d.

strand
berijdbaar
11.30-17.30
12.00-18.30
13.00-19.30
14.00-20.30
15.00-21.30
3.30-10.—
5.00-11.—

Mije KCzn

se toe. Namens de personeelsvereni-
ging van gemeente-ambtenaren werd
zij toegesproken door de heer G.
Deesker. De heren A. Cense, direc-
teur van de gemeentebedrijven, en
de oud-collega's, P. van der Mije en
J. F. Erdtsieck sloten de rij van
sprekers.

Omringd door talrijke geschen-
ken en bloemstukken, dankte mej.
Daudeij voor de belangstelling bij
haar veertigjarig jubileum.

Woningbouw in Zandvoort
In december 1960 bleef het aantal
in aanbouw zijnde woningen in
Zandvoort gelijk aan dat van de
voorafgaande maand, n.l. 121.

Vara-show
Woensdag 18 januari geeft de Vara
in theater Monopole een show-
avond. Medewerkenden zijn o.m.
Rudi Carrell, Willy Alberti, The
Spotlights, het Bonelly-kwartet en
Eddy Schuyer met Jacqueline.

Amusement voor politie
Zaterdag 11 februari a.s. wordt voor
loden en de donateurs van de Zand-
voortse Politie Sportvereniging een
amusementsbijeenkomst georgani-
seerd in restaurant Zomerlust, met
medewerking van het gezelschap
Frans du Mee.

Een Wurf-reprise
De folklorevereniging „De Wurf"
geeft a.s. zaterdagavond in Zomer-
lust, een reprise van de toneel-
schets „Zandvoort anno 1900".

Burgerlijke Stand
30 december 1960-5 januari 1961

Geboren: Annemieke, dochter van
W. A. Kniese en H. Coenen.

Ondertrouwd: Jan Koper en Sonja
Wijtkamp.

Overleden: Petrus Melchior de
Klein, 57 jaar, gehuwd met L. Wijn-
schenk; Neeltje van den Bosch, 79
jaar, ongehuwd.

Geboren buiten de gemeente:
Sven, zoon van J. C. Molenaar en
van M. C. J. Paap.

Overleden buiten de gemeente:
Anna Lamke Porsch, 58 jaar, onge-
huwd.

uaafc
Fragment uit Nieuwjaarswens voor 1961 — uitgesproken door actrices
en acteurs van de „Toneelgroep Theater" in de Arnhemse stadsschouw-
burg.

In Zandvoort an dem Meere
da sind noch Zimmer frei

'mit Butter una mit Kase
und Hering aucJi dabei.

Wie herrlich kann man liegen
am Zandvoorts „stille Strand"

an deinem Busen schmiegen
und traumen Hand in Hand.



Mensen en zaken
Soms ikan je er niets aa\i doen dat
je neerslachtig bent. De; meest op-
timistische mens heeft vfel-eens een
ogenblik' of zelfs een periode, waarin
hij de dingen niet" juist-eri zwarter
ziet dan ze zijn."

Tijdens het kerstfeest en het
daarop volgende Oud en Nieuw,
kostte het niet zo yeel mpeite om
bepaalde voornemens uit te voeren.
De geest was gewillig en het vlees
was nog niet eens zo erg zwak!

Maar toen kwam. er na de intieme
huiselijke viering, van de feesten
een nuchtere maandag; die ons voor
de ietwat koude werkelijkheid
plaatste. Het leven moest verder ge-
leef d worden en ' het zag er opeens
wat vijandig en .naargeestig uit. En
wij beseften op ;die eerste werkdag
na de reeks van feesten, dat we de
sfeer van gezelligheid en saam-
horigheid niet konden vasthouden.
We deden ons best ons te verzetten
tegen de opkomende teleurstelling,
maar zelfs in deze poging lag iets
van de nederlaag, die we bezig wa-
ren aan onszelf te voltrekken. Nee,
het lukte bepaald niet.

En dit op een gegeven moment
duidelijk te ondervinden, geeft even

: een schrijnende pijn. We zijn even
'•aangeslagen, omdat het verschil tus-

sen de feesten en de koele zakelijk-
l heid van de .eerste dagen van het
1 nieuwe jaar zo verschrikkelijk

merkbaar was. ;
Toch waren er goede voornemens!
En op zekere dag, wanneer we

over onze teleurstelling heen zijn,
zullen we ons herinneren dat we
plannen maakten voor het nieuwe
jaar, dat we sommige dingen anders
zouden doen en dat we zouden wer-
ken aan onszelf om de gemeenschap,
waarin wij leven, te dienen.

Als wij moeten bedenken dat het
oude jaar niet aan onze verwach-
tingen heeft "beantwoord — twaalf
maanden geleden was het ook
Nieuwjaar! — -dan .zullen wij in
onze min of meer heldhaftige po-
gingen tot positieve arbeid - moeten
verdisconteren dat wij een leven
leiden van vallen; en opstaan, dat
vreugde en verdriet elkaar zullen
afwisselen, dat er altijd tegenstel-
lingen zijn.

Laten wij maar' blij zijn dat -dit zo
. is. Want het hoort bij ons menszijn.

Tegen alle grauwheid van het dage-
lijkse leven in - als het zich zo aan
ons voordoet —"blijft ons gevoel van
eigenwaarde en- dit. zal. er .voor zor-

• gen dat wij na iedere struikeipas
ons weer oprichten en verder gaan.

Dan hebben ionza -.nieuwjaarswen-
sen, die wij elkaar doen en die
eigenlijk al lang het stempel dragen
van de traditie, toch meer zin en
betekenis dan >v.ij in onze somberste

• • ogenblikken 'kónden vermoeden!
Daarom mag het nog wel eens

herhaald worden: een nieuwjaar,
waarin heel veel geluk en verbon-
denheid met uw medemensen uw
deel moge zijn!

. : MOMUS

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeerwerk

Telefoon 293T. of 02500-17069

Strijd om wisselbeker
Dinsdag en woensdag organiseerde
de tafeltennisvereniging „Shot" in
het clublokaal aan het Dorpsplein,
de jaarlijkse' wedstrijd tussen . -de
beide ulo-scholen, met als inzet_.de.
H. J. van Schuilenbufg-wisselbeker.
Aan deze wedstrijd, waaraan door-
ruim tachtig leerlingen werd deel-
genomen, was tevens *et persoonlijk
kampioenschap verbonden.

Na de twee voorronden, die in een
vlot tempo werden afgewerkt, wer-
den de teams samengesteld. Voor de
Wim Gertenbachschool- kwamen uit
M. Groen, C. de Jong en H. Koeken-
heim en voor de chr. uloschool W.
Hoppe, W. Koper en A. Koster.

In een spannende strijd zege-
vierde de Wim Gertenbachschool
met 6-3, zodat de wisselzuil voor de
tweede maal- in het bezit van deze
school kwam.

'in de strijd' om het persoonlijk
kampioenschap wist C. de Jong in
de finale van 'W. Koper te winnen.
Hij ontving de wisselbeker uit han-
den van de heer V. Tunzi, vertegen-
woordiger van de afdeling Kenne-
merland. '

Meisjes aangehouden
J.l. dinsdag hield de politie twee
meisjes aan, die waren ontsnapt uit
een opvoedingstehuis. Zij werden
onder polltiegeleide naar de inrich-
ting teruggebracht.

Door de politie werd .deze, week een
12-jarige jongen; aangehouden, die
met een vreemd geldstuk (.20. Jïrank-
stuk) een pakje sigaretten .uit een
winkelautomaat -probeerdëHe" halen.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor-;te*:Zandv.Oórt
werd gedurende de 'maand decem-
ber 1960 ingelegd ƒ-..103.576,69 en
ultbetalajd ƒ'. Ip2.039;94.r Het aantal

' nieuwe boekjes bedraagt 14.

en
Zand voo rtmeeu wen .
Uitslagen zondag l'januari:
Vriendschappelijk:

Schoten 1-Zandvoortm. l 3-4
Zandv.m. 3-DSOV l 3-3
Zandv.m. jun.-Renova jun. 4-3

Programma zaterdag 7 januari:
ADM-Zandvoortm. 14.45 u.

162 DDS-Zandvoortm. 2 14.15 U.
170 Zandv.m. 3-Energie 3 14.15 u.
Adspiranten:
188 Haarlem a-Zandv.m. a 15 u.
201 Zandv.m. b-HFC b 14 u.
204 Zandv.m. c-HFC c 14 u.
217 Zandv.m. d-HFC. d 15 u.
222- Schoten .e-Zandy.m.' e 15 u.
237 Schoten d-Zandv.m. f ' ' 15 u.
252 HPC 1-Zandv.m. h 15 u.
Programma zondag ,8 januari:

• Zandv.m.-QSC 14.30 u.
DEM 2-Zandvoortm. 2 12 u.

21 Terrasvogels 3-Zv.m. 3 10 u.
54 Van Nispen 2-Zandv.m. 5 12 u.
64 DSK 3-Zandv.m. 6 9.45 u.
73 Zandv.m. 7-Renova 4 12.30 u.
93 DSB 5-Zandv.m.' 8 12.30 u.

Junioren:
103 Velsen- a-Zandvoortm. a 14 u.
129 VI. Vogels'a-Zandv.m. a 12 u.
134 HFC c-Zandv.m. c 12 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
A.s. zondag komt het eerste elftal
van Zandvoortmeeuwen, in de wed-
strijd tegen QSG, in de volgende op-
stelling uit: Kniese; Stokman en
Stobbelaar; Kraaijenoord, Koning
en'Water; Van. der . Mije, Visser,
Keesman, Oosterbaan, Halderman.

Reserves zijn L. Heyne en B. Mo-
lenaar.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag n januoii:
246 Alliance adsp. e-TZB b 15 u.
261 TZB adsp. c-Vogelenzang b uitg.
Programma zondag 8 januari:
45 TZB 1-ETO 3' '
74 SHS 3-TZB 3 12 U.
95 TZB 4-EHS 9 uitg.

120 TZB .jun. a-Alliance a uitg.
139 TZB jun. b-Alliance b .. uitg.
Ingelaste wedstrijden:
95 EHS 9-TZB 4 ' 14.30 u.'

120 Alliance jun. a-TZB a ..,12 u:

Zandvodrtsé Korfbalclub ;
Zondag gaat het eerste twaalftal
van Z.K.C. naar Haarlem voor een
ontmoeting met Oosterkwartier 5.

Zaterdagmiddag speelt het adspl-
rantentwaalftal te'gen Aurora b.

K.J.C. „De Kroon"
De stand lüidt.-aïs ,'volgt": ;•:!:';.
1. mevr. Koning 4724 p.; 2; .'mej„
Schaasberg 4635 p.;"; 3. mevr. Bak-,
kenhoven 4415 p. en 4. mevr. Flo-|
ris 4118 p. • . 'f •

Miss Blanche
herkent u
aan de
goudgele,tabak

Zandvoortse Bridgeclub")
In de eerste wedstrijd om het club-
kampioenschap eindigde in de A-
lijn fam. Van Eckelt met 57,14%
op de eerste plaats; in de B-lijn
de fam. Brouwer met 62,50%; in de
C-lijn fam. Paardebek met 62,50%
en in de D-lijn het dameskoppel
Dröse-Heldoorn met 56,25%.

K.J.C. „Noord"
De stand van de competitie in het
begin van 1961 luidt'als volgt:
1. H. Koning 10327; 2. Jb. Paap
10238; 3. W. J. Prinsen 9978; 4. L.
van Norden 9661.

K.J.C. Zandvoort
J.l. woensdag werd het startsein
gegeven voor de wedstrijden om het
maandelijkse clubkampioen. De eer-
ste uitslagen luiden: 1. J. Paap;
2. W. Renoudt; 3. N. ten Broeke;
4. P. Termes.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Argentinië: ms Gooiland, 12 jan.;
Australië: ss Middlesex, 8,jan.; ms

Munsterland, 9 jan.; ss Strath-
naver, 10 jan.;

Brazilië: ms Kennemerland, 10 jan.;
ms Gooiland, 12 jan.; ^

Brits-Oost'Afrika1 ms Europa, 12
1 jan.;. - :' ' {
Canada:, ms Rijjndam, 8 "jan.; ss
. Queen'- Elisabeth, 9 jan.; ms

; Alexandra Sartori, 11 jan.;
.Chili: nis Ceres; 8 jan.; ms Rhein-

land, 12 jan.; •!
Indonesië: ss',,Khesus, 11 jan.;
Néd.v Antillen: -ms Oranje Nassau,

10 jan.; , .-..<
Ned. Nw. Guinea: ss Peleus, 11 jan.;
.Nieuw-Zeeland:, ms.. Suf f pik; 8 jan.;
.SÜrïnamei.^ms^.jVïllemsta.d,. 11 jan.;
Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:
"~ms ; Athlone »Castle, 8 jan.; ss

jt Riouw, ,.10 .jan.; ms Roxburgh
-r" Castle/12 jan."

Circuitprogramxna 1961

Het bestuur van Touring Zandvoort
heeft voor 1961 het volgende —
voorlopige — wedstrijdprogramma
voor het circuit opgesteld:
3 april, Autosprints XX, RAC West
8 april, training motorrenners,

KNMV;
10 april,, Caltex performance test,

KNAC/KDAK;
15 april, Roland ralley, ASC Bre-

men;
22 april, training motorrenners

KNMV;
23 april, motorcross, MC Zandvoort;
25-27 april testdagen Èürop. Markt,
l mei, clubdag Automobileelub

Scaldis;
7 mei, nationale motorraces, KNMV
20-21 mei, training Grand Prix,

KNAC;
.22 mei,, .Grote. Prijs, van Nederland

''en spórtwagenraces;'' KNAC;'.'..
4 juni, amateurkampioenschappen

wielrennen, .KNWU; . • • " '
7-9 juni, Gymkhana Cibié; -
18 juni nat. sportwagenraces,'NAV;
9 juli, Coupes • Benelux, M.U. St.

. Josse;.
-16 juli, nationale motorraces KNMV;
30 juli, profkampioenschappen wiel-

rennen, KNWU
3 september, internationale form.

junior en sportwagenraces, NAV;
10 september, autosprints XXI,

RAC West;
17 september, sterrendag, KNMV;
l oktober, clubdag sportwagenraces,

NAV;
8 oktober, internationale traditiérit

V, PAC, IFVCC.

In de komende bulletins. zullen
nadere bijzonderheden omtrent .deze
evenementen bekend, worden ge-
maakt. Zo staan bijvoorbeeld nog
een drietal zeepkistenraces op het
programma. '

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en
A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN: ' ' ; '""•
J. F. Zwerver ' - •'.'' ' ."-'• '
Julianaweg"" la hoek Kostver-
lorenstraat,. telefoon 2499

'U. - . ,
_ . ( ! • ,

WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout
Parklaan 63, Haarlem, tel. 02500-
13512.

APOTHEEK: n
7 t.m. 13 januari: .
Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 8 januari
Dierenarts Jongkind/Baljet, Ke-
naupark 13, Haarlem, tel. 14524.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 8 januari
10.30 uur: ds. R.( H. Oldeman. Be-,
diening H. Avondmaal. i

Het Huis in de Duinen: i
19.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Bediening H. Avondmaal.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis: '
10.30 uur: jhr. mr. A. F. de Sa-,
vornin Lohman...

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

Zondag 8 januari
10.30 uur: prof.-dr. C. J. Bleeker
(n.h.) Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg

Zondag 8 januari .;;
10 uur: dr. P. J. Richel,. Heem-
stede. Viering H.A.
17 uur:, dr. .P.' J. .Richel. Viering
H.A. en nabetrachting.

PAROCHIE H.H. AGATHA.
Orote Krocht.
.Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de .Duinen om 8.45 uur.
's Avonds om. 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 u.; 's avonds" om 7.30 u. Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdag 10 januari
15 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3. - -'-
Spr. de heer H. Veldkamp, evan-
gelist, Den Haag!

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijs weg no. .16.

HUMANISTISCH VERBOND

Zondag 8 januari, 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door prof. dr. Libbe
van der Wal. Onderwerp: „En wat
zegt de humanist daarvan?"

FAMILIEBERICHTEN

Herplaatsing wegens misstelling
Geboren: .'" , , ''

'\'" CONSTANCE DIANA ' • '-
i dochter van , ,
v- Hans Huyer

Hermy Huyer-Camphuysen
Georgetown, 31 december 1960
218 Delrex Blvd, Ont., Canada

Mede namens, wederzijdse ouders
danken wij voor de vele blijken
van belangstelling, bij ons huwelijk.
ondervonden.

K. Jesse
A. R. Jes.te-Kop

Badhoevedorp, januari 1961
Leeuwerikstraat 8

Heden werd plotseling 'van
mij weggenomen mijn lieve
en zorgzame Man
• Petzus Melchior de Klein
in de leeftijd van 57 jaar.

L. de Klein-Wijnschenk
Zandvoort, 4 januari 1961
•Thorbeckestraat 68
De teraardebestelling- heeft
plaats . gehad op vrijdag 6 '
januari op jde .Algemene Be-
graafplaats te Zandvoort.

Met en zónder leesbril i ~'~
•Nieuws boeken openbare bibliotheek

Romans ~ . ~ " '
John den.Admirant - - Lijnbaan-

djungel.
Bertholt Breeht - . Driestuiversro-

man.
Dino Buzzati - Het huis 'met de ze-

ven verdiepingen.
Doris Eicke - De ondeugende heer

Hanselmann.
Johan-Mark Eising - Katawa.
'Anstair Maclean - Nacht zonder

einde.
Andrè Maurois - Rozen van septem-

ber.
yerdinand Oyono - De oude neger

• , .en de medaille.
\Ontwilthelingslectuur
J. Groten - Het Heilige land." -•-•••- '•
Michaela ' Denis - Rijdend- pp . een

. rhinosrug. ' ' ' ' . ' .
junius Ingerman - Sluimerend pa-'

. radijs.
;Dr. F. A. 'Nolle - Gebedsgenezing. -:

Gerhard Szcnesny - De toekomst
van het ongeloof.

Jan P. Strijbos - De vogels van DOS
en heide. . . . . .
P. Verhoog - De ontwikkeling van

onze scheepvaart, en havens. .

Familiedrukwerk _ r
als:' •" '•
geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires •• '
visitekaartjes
rouwcirculaires .
dankbetuigingskaarten ' -

Gertenbachs Drukkerij ^

GEMEENTE ZANDVOORT

Seizoenvergunningen
Burgemeester en wethouders van Zandvoort roepen
voor het badseizoen 1,961, gegadigden — uitsluitend
inwoners der gemeente. Zandvoort — op voor:
1. een vergunning voor het venten of het. aanbieden

van diensten;-
a. op het strand; . ' _ .
b. in het dorp;

2. een vergunning voor het innemen van standplaatsen
o.a. voor de verkoop van haring, ijs enz.

Gegadigden dienen hun aanvrage uiterlijk ~ l februari
1961. ten raadhuize te hebben, ingediend. Aanvraag-
formülieren zijn aldaa'r verkrijgbaar. Aanvragen, die
na bovenvermelde "datum binnenkomen of die niet op
de daarvoor bestemde formulieren zijn gesteld, worden.
niet in behandeling genomen.
Nadere, .inlichtingen kunnen ter sacretarie, afdeling
algemene zaken (raadhuis, kamer 4) worden verkregen
Zandvoort, 5 januari 1961

Burgemeester en wethouders voornoemd, t
De burgemeester Van Fenema
De secretaris W. Bosman

GEMEENTE ZANDVOORT
(HERHAALDE OPROEP)

Burgemeester en wethouders van Zandvoort roepen
sollicitanten op naar de te vervullen betrekking van:

CONCIËRGE van de
Wim Gertenbachschool

De te benoemen functionaris zal onder meer tot taak
hebben met zijn echtgenote het schoolgebouw schoon
te houden, alsmede de bediening der beide centrale
verwarmingsinstallaties te verzorgen.
Hij zal verder toezicht' moeten houden op het gebruik
van het gymnastieklokaal dóór verenigingen e.d. ge-
durende de avonduren. , ' - . ;;.
Salarisgrenzen ƒ 326,00—ƒ 421,00 per maand (6perio-
dieke verhogingen), exclusief 5,6;.% A.O.W. en huur--
compensatie, . benevens. 4 % vakantietoelage. |-.., fc." ;
Voor de hiervoren bedoelde wachtdiensten ,in de avond-
uren zullen .de verenigingen e.d.. éen^door het' ho'o'fd;
van de school te bepalen vergoeding *geven. '
Sollicitaties aan de burgemeester vóór 20 januari'a.s.
Zij, (die'.'i[eeds Wér.<Ser",solliciteerden, ^behoeven-jniet.1 ppr
riletl\V"è'éri'soïliöltallë in'te "zenden. ' " ' : • ' { . '<".'~•'

YARDLEY
ZEEP, LAVENDER,
AFTER SHAVING etc.
Drogisterij

BL&&U3OER
Haltestraat 46, telef. 2392

Voor een jBIl 611

vlot JURKJE
Mevr. de Nijs,-- Troelstra-
straat 3, tel. 3095.

Wie WOL zoekt
gaat naar•

„DE WOLBAAL"
. Wij hebben .steeds de nieuwste wol-

soorten voorradig en heeft u keus
uit een • groot, kleurenassortiment. - '

HALTESTRAAT ,12a — TELEFOON. 2099,

Meubilaire veiling
op donderdag 12 januari

's morgens 10 uur in het' veilinggebouw •

De Witte Zwaan
, . Dorpsplein 2

van diverse inboedels w.o. slaapkamerameubl., huis-11

kamerameubl., losse clubs, dressoirs, tafels, stoelen,
blanke éethoek, stapelbed; 'radiotoestel, televisietoe-
stel, platenwisselaar in salqnkast, electr. wasmachine

.mèt^wringer,; rotan serreameubi.,*.. Frans schrijfburéau
(scHilderstuk' • yan: Dornik)',-,' gordijnen, vloerzeil, vloer-

^kleden^^iy'lberbedekklngy.'^ëlectFJi.; koelkast, haarden,
"kachels' en' vele arïclérë"goederen", die- verder zijri"-te
BEZICHTIGEN op WOENSDAG-'11 JANUARI" van
2f^8^üuifjllïplieiitingeni.dagelijks telefoon*I2164i..;h>.',;-k!t
: -,. tf 'Ji l l i i i ' i l - . A '



Nieuwe Volkswagens
'60 ƒ7,- p.d. + 7 et p. ton.
En Opel Rekord, '61
Pietera, Haarl.str. t, tel. 3052

Thais ook tel. 4200
Jong echtpaar (account.)
zoekt gemeub. of ongem.
KAMERS of FLAT. Br.

•onder no. 204 Z. Crt. of
telefoon 2318.

Te koop wegens vertrek:
compl. HUISK. w.o., dres-
soir, theemeubel, vloerkl. en
lamp. Gr. Krocht 26a, tele-
foon 3192.
GARAGE TE HUUR gevr.
omg. Troelstrastraat, tele-
foon -4284.
Te koop eiken' SJOELBAK,
IT. ACC. 5 rijer, Sila chr.
MONDORGEL. Gevr.: he-
ren SPORTRIJWIEL.
Dr. Jac. P. Thijsseweg 21.

Gevr. FLINK MEISJE of
WERKSTER- v. 2 dg p.w.
of l hele en 2 halve dg. Br.
aan mevr. v. Eek, Duin-
doornlaan 39,''Bentveld, te-
lefoon 02500-41729.
Gevr. NETTE JONGEN.
Brood- en banketbakkerij
Gorter, Prinsenhofstraat 3.
Nette WERKSTER gevr.,
li/3 of 2 dg p.w. Troelstra--
straat 12, tel. 4013.
BABYSIT biedt zich aan,
ook voor de weekends. Br.
onder no. 203 Z. Crt.
TV ANTENNES .plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
verhuren, repareren enz. J,
Kerkman; Burg. Beeck-
manstraat 26, tel. 4307.
Laat nu BEHANGEN EN
WITTEN tegen winterta-
rief. T. G. Jager, Dam-
straat 25, Haarlem, tclef
02500-15079.

WIST U- '
dat 20% korting op alle

stoomgoedeien
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRUAT 26

Chemische wasserij
en ververij

ttEIJSEÜ
Telefoon 2653

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte o,
gebakken MOSSELEN.
Tot 1:30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. '4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

SNELSTOMERIJ
ZAHDVOORT

Dames- ot herencost... 2,5(
Mantel of topper 2,5i
Colbert 1,75
Japon (eenv.) 1,75
Pantalon' ~ 1,21:
Trui of jumper 0,9
Mits [gebracht en géKaali

Tevens uw adres voo
overhemdenreparatie ea
alle voorkomende kle
dingreparatie. , ,
Snelstómerij Zandvoor
Schoolstraat (naast
Drukkerij v. Deursen

Prima rietmatten
voor afschutting en tegei
stuiven; franco. Rietmattei
fabriek, C..A. Rijnbèek',',,Hil
legom, ~ téT.'~ 02520-5116.- •
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.
Voor goed WIT-, BE
HANG- EN SCHILDER
WERK: Rupprecht, Zand
voortselaan 17, "tel. 3959.

i Nu «elf schilderen! l
l Losse . oliegrondverf |

èi.V/"r,25 per-kg.
) Ouderwetse GLANS-. |
l VERF a ƒ '2,25 p. kg j

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoopt'van -;j
TOKIONLAKKEN "

l Dutra-verfmialerij 'i
JN.Z. Voorburgwal 251
' Amsterdam-G., telef. j
143542 (naast Wijers}?

(Moderne kleur-, • '
. :ispecialisten).
-Verzending-.,door :
.geheel Nederland.

Bekende ' ;
Levensverzekering Maatschappij

annex Brand/Varia
,. VRAAGT voor . een van haar .afdelingen
: in Zandvoort, Heemstede en omgeving een

vertegenwoordiger
die belast zal worden met de incassowerkzaam-
heden alsmede met het sluiten van nieuwe ver-
zekeringen.

' Leeftijd tot 40 jaar.
Geboden wordt: vast salaris -t- provisie, vakan-
tietoeslag en premievrij pensioen. Borgsom ver-

eist. Bromfiets en vergoeding beschikbaar.
Op goede instructies en practische samenwer-

king met inspecteur kan worden gerekend.
Brieven onder no. 202 bureau van dit blad.

Wacht niet tot de dokter het u voor
schrijft

eet nu
100 gram bïefstuk .',;....... 0,60
100 gram haas '..."....'... 0,70
500 gram mag. paardelappen 1,90
500 gram. riblappen —, 1,90
500 gram doorregen lappen ... 1,50
500 gram rosbief 2,30
Verder rund-, kalfs- en varkensvlees
3 tartaar 0,98
3 pak margarine 1,00

Slagerij LA VIANDE
KLEINE KROCHT t. TELEF. 2432

Elektrische radiatoren
vanaf ƒ 38,—

ELECTRISCHE KACHELS vanaf ƒ 12,50
BADKAMERVERWARMING vanaf ƒ 32,50
PHILIPS HOOGTEZON ƒ 54,-
PHILIPS INFRAPHIL ƒ29,50

. Sctiuilenburg
Gróte Krocht 5-7, telefoon 2974

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

AcMerweg t> tele/. K1SS

Zwarte ballen
200 gram

39 •10%

Vruchtenhagel
250 gram

39r 10%

Spliterwten
500 gram

39-10%

elke 2e zak Tdfelrijst
droogkokende, van 47 voor 39-10%

bij 3 pakjes Spar-margarine voor

5 chocoladerepen
van 50 voor

120-10%

39-10%

Groene erwten met
elk 2e blik van 60 voor 39-10%

Leverpastei
elk 2e blikje van 55 voor 39-10%

Snijworst extra, 100 gram voor. 39-10%

Drop 3 rollen van 45 voor 39-10%

Ontbijtkoek van 41 voor 39-10%

r Marie biskwie
rol van 46 voor 39-10%

Chocoladetoffees
150 gram voor 3910%

Schuurpoeder
- .,' ' . grote bus van 42 .voor

geldig van £-12 Januari

K O R T I N G -. 100°/i K W A L I T E I T

39-io%

Bloemenmagazijn ,Noord'
aan de Vondellaan

Thans telefonisch aangesloten 4 OOfl
•nd»r nummer ^ötU

Levering alle
soorten bloemwerken
Ziet onxe etalage

Havermout zak van 47 voor 39-10%

Suikerwafels 200 gram .voor 39r10%

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Belangrijke
: telefoonnummers

en adressen
3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretdrie ,
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

' genverkeer, kiosk . Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrij! C. Waaning,
. • Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vjh Esv'é
Grote Krocht 17

2135 G-ertenoacns, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

Beter vlees
fijnere vleeswaren

Slagerij Burger
750 gr. rosbief 4,28
750 gr. „pracht lappen 2,78
750 gr. riblappen ...-. 3,48
750 gr. mag. runderlap. 3,68
750 gr. gekruia >gehakt 1,88
750 gr. braadworst of.
saucijzen '.... 2,48
500 gr. braadkrabben ... 1,25
500 gr. prachtig blank'
kalfsvlees ' 2,88
500 gr. mag. varkenslap. 2,88

100 gr. ham en- '. "yQ .
100 gr. snijworst JL&
150 gr. gel. lever 69
150 gr. leverkaas 59
150 gr. Berliner 59
150 gr. ontbijtspek 59
200 gr. saks ; 59
200 gr. prima leverworst 55

Gek. Burger's
Slagerijen

Amsterdam, Haarlem,
Zandvoort

Haltestraat 3, .telefoon 2994

GEZELLIG MIDDELPUNT!
PHILIPS RADIO EN TELEVISIE!
Hooi vaeitoon!

•'•• .'- • ' i j ' l l ,
Modern van vormgeving1.
Geschikt voor stereo-gramofoonmuziék
PHILIPS TELEVISIE! compl. geplaatst
vanaf ƒ 9,- p.w. na de eerste betaling.
Technisch hoogtepunt!
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.
Uw oude radio heeft inruilwaarde!

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

Daar kunt u heen
Sfonopole
Vrijdag 5 tot en met zondag 8 janu-
ari, 8 uur: film Te jong voor liefde.
Maandag 9 en dinsdag 10 januari,
8 uur: film Eindstation liefde. '
Woensdag 11 en donderdag 12 janu-
ari, 8 uur: film Als een losgebroken
beest.
Zondagmiddag 8 januari, 2.30 uur:
film August, de bluffer.

Gemeenscliapshuis
Vrijdag 6 januari 1961, 8 uur: film-
avond onder auspiciën van Nivon.

Vrijdag 6 januari 8 uur: Toneel-
groep Theater met Lijmen.
Zaterdag 1 en zondag 8 januari, 8 u.
Toneelgroep .Theater met Het zuiden
Donderdag 18 januari, 8 uur:, .To-
neelgezëlschap Ensemble met Val-
s.trlk voor één man alleen." • , "

PHILIPS-SPECTALIST F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Een goed 1961!
Wij helpen u met:
• kwaliteitsartikelen
• concurrerende prijzen
• aandeel in de winst

DEZE WEEK:
Het beste zelfwerkende wasmiddel
Supper-Terrox, 3 pakken van 1,23 voor
Lanoline zeep 3 stukken
Rainbow toiletzeep 3 stukken
Erwten met wortelen 2 literblikken
Appelmoes 2 grote potten
Kapucijners, klaar in blik
Ananas literblik
Puddïngsaus frambozen
van .zuiver vruchtensap, heerlijk fles

Groenteconserven in potten
Bruine bonen
Witte bonen
Sperciebonen

- • • •Speksnijbonen
Witte bonen met snijbonen

Margpt .biskwie

Theebiskwie
Victoria
heerlijk banketbakkerskoekje
Penseetaartje

pot 55
pot 55
pot 68

j. "7Rpot JL3
pot 78

400 gram 49
400 gram 49

r ca
250 gram D»

van 1,15 voor 98

Vleeswaren
HEERLIJKE SCHOUDERHAM 150 gram
SAKSISCHE LEVERWORST 100 gram
HAAGSE LEVERWORST
bijzonder fijne kwaliteit 200 gram
BLOEDWORST
om te bakken, extra goedkoop 200 gram
GEKOOKTE WORST 250 gram
BOEREMETWORST 100 gram

GELDERSE ROOKWORST
nu extra goedkoop' ong. 250 gram

SOEPBALLETJES blik
VARKENSVLEES blik 200 gram
HUISHOUDGEHAKT blik 400 gram
Kaas, volvet licht belegen 100 gram
Zware chocoladerepen, melk, puur, mocca
butter scotch en hazelnoot 3 stuks
CO-OP MELANGE
SUIKERWERKBONBONS 200 gram

HAARLEM

GROTE KROCHT IS — ZANDVOORT
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Elke fijnproever:
•" -prefereert wijnen en ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

•"' KERKSTRAAT 9 - TEÜEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

onze showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

V het allernieuwste -

J. KEUR
Electro-radio-technisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT
Telefoon 2914

64

Betaling desgewenst in overleg

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48, TELEFOON 2684

Aanstaande zaterdag:

'n grote, pittige gemberkoek voor f 1,30
5 heerlijke mocca cakegebakjes f 1,10
Probeert u ook eens onze buitengewoon lekkere

amandel allerhande 100 gram f 0,60
De meest verfijnde smaak wordt hiermee toch nog verwend

VAN STAVEREN EEN BEGRIP VOOR KWALITEIT EN SORTERING

Erkende Autoïijschool „Zaïidvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS
VANAF l OKTOBER WINTERTARIEF

*MONOPOLt
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 5 t.m. ZONDAG 8 JANUARI, 8 uur
Peter van Eyck, Sabine Sinjen

Te jong WOOR* liefde
Raffinement kent geen leeftijd! Zij was 16
en tot alles in staat! 14 jaar.

MAANDAG 9 en DINSDAG 10 JANUARI, 8 u.
Horst Buchliolz, Barbara Frey

Eindstation liefde
Een vrouwenjager capituleert voor de liefde

.'18 jaar.

WOENSDAG 11 en DONDERDAG 12 JAN.
8 UUR

Als een
losgebroken beest

Lino Ventura
18 jaar

ZONDAGMIDDAG 8 JANUARI, 2.30 uur
Theo Lingen in de meest dwaze situaties
als:

August, de bluffer
Alle leeftijden.

, Ook voor

spoedreparaties
aan uw bril

Opticien

A. G. Slinger
Poststraat 12 t/o consul-
tatiebureau, telefoon 4395

Leverancier alle zieken-
fondsen.

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, OpelenVW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascomblnatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. :Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Siandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

HANAU
hoogtezonnen

Vraagt folder en
demonstratie!

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

Voor al uw MET 3 EL-
WERK naar W. DrtobuiBsn
Marisstraat 13, tel. 3891.

Modehuis „S. PILLER"
Kerkstraat 4, telef. 3397

EEN GEWELDIGE
AANBIEDING ! ! !

Let op ! Let op ! Let op E

Zuiver wollen DAMESPANTALONS, smalle pijp vanaf..

WOLLEN GABARDINE ROKKEN voor .................. 11.95

ZUIVER WOLLEN GLAPDE ROK, vanaf .................. 4,50

Enkele stuks PLISSE ROKKEN ............................... \fj/O

4,95Wij hebben weer ZUIVER WOLLEN PULLOVERS en
VESTEN vanaf

GLADDE TERLENKA ROK

VESTJE ZONDER MOUW.

19,75
2,95

P.S. YERSEYPAKJES met' plissé-rok, enkele stuks voor 24,50
en nog vele andere koopjes. Komt u vrijblijvend kijken!!!

Modehuis „S. PILLER"
KERKSTRAAT 4 — TELEFOON 3397

TIJDELIJKE RECLAME

3 halen 2 betalen
LAAGST GEPRIJSDE GRATIS
BIJVOORBEELD:

KOSTUUM . .
MANTEL . .
JAPON . . .

f4,75
f 4,75
f 3 , 2 5

f9,50

N ff & 717 & E*n besriP Toor

• w • JHLudX» goed chemisch reinigren
GROTE KROCHT 21, TELEFOON 2574, ZANDVOORT

TE KOOP GEVRAAGD
Vrij t« aanvaarden - '

villa's - herenhuizen - flats
MAKELAAR JAN KROESE

Brederodestraat 116, Zandvoort, tel. 3244 - - ,
Koningsplöin l, Amsterdam. Tal. 66441 «L 30564

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken

Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v.Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote ..' ƒ 3,00
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75

Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
Ruime sortering knakworst
in blik 0,98
Busje Smag (Unox) 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Salon voor
voetverzorging

Hilly Belle
MED. GEDIPL. CHIROPODISTE
Cort v.d. Lindenstraat 44, tel. 4080

Taxi 2600
Dag en nacht

GROTE KROCHT 18

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN' 2, TELEFOON 2164

ZWANEDONS DAMES- EN
HERENPYAMA'S, ook grote maten.
Damesnachtjaponnen ook gr. maten
l- en 2-persoons flanellen lakens
Wol en half wollen dekens, ook ge-
stikte' dekens. Ook in BEDRIJFS-
KLEDING Ie kwaliteiten en ruim
gesorteerd.
Dus voor alles op textielgebied:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

HORLOGER - BIJOUTIER

H. L. C. LANSDORP
Kerkstraat 33

Het oudste adres
voor goede uurwerken
o.a. klokken, wekkers, port. wekkers, 15 steens
ankerhorloges in goud, doubléchroom, 2 jaar

gratis verzekerd.

MGRUYTER weekrecfame
^^^V H lAk ̂ B^ • • •• • lÊk DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 2 T/M 10 JANUARI 1961

•»=»

Bij f. 4,- De Gruyler-ariikelen

500 GRAM
KOFFIE

(soort naar keuze)

EEN GULDEN
GOEDKOPER

Om te proeven, hoe geurig en krachtig
De Gruyter's koffie U. Profiteer : de
beste koffie nu met een gulden voordeel
en bovendien nog 10°/o korting. U kunr
ookSblikjesofpotjesOploskoffie nemen.

Bij elke 2 pakjes

MARGARINE.i VET
EENGOUDREEP

voor 10 ceni
(extra margarine uitgezonderd)

Altijd kersverse margarine bij De
Cru/ter. Bij 2 pakjes één goud-
reep voor halve prijs; bt| 4 pakjes
twéé goudrepen voor holv» prijs

enz. enz.

jBnïnebmeiiHiBpf

BRUINE
BONENSOEP

voor slechts 50 d
Tien cent-voordeel op elk zakje.
Trakteer eens op een bordje pit-
•i(je bruine bonensoep. Met geu-

rige kruiden bereid,
lekkere wintersoep; 4 a 5 borden.

altijd
het Snoepje van de Week voor
slechts 15 cent bij aankoop
van f.4.. De Gruyler-artlkelen.

Altijd één kassabon voor 10°/o korting. Óók bij de weekreclames
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Wielen door de woestijn
Tocht van 23000 km dwars door de Sahara

Het voormalig Instituut voor Arbeidersontwikkeling — thans min
of meer „geruisloos" omgedoopt tot NIVON (Ned. Instituut voor volks-
ontwikkeling en Natuurvriendenwerk) — gaf vrijdag j.l. in het Ge-
meenschapshuis zijn eerste avond in het nieuwe seizoen. Het verheugt
ons oprecht dat het Instituut deze keer zo'n grote belangstelling had,
want in het verleden mankeerde het hier wel eens aan!

Wij hebben avonden meegemaakt,
die toch werkelijk op een bijzon-
der peil stonden, waarbij — be-
stuur en spreker (s) meegeteld —
ca. 15 mensen aanwezig waren. Of
de naamsverandering stimulerend
heeft gewerkt op deze verheugende
belangstelling, is een vraag, die mis-
schien wel bevestigend mag worden
beantwoord. Het huidige etiket sug-
gereert ten minste een breder ar-
beidsveld. Bijzonder prettig was het
dat er onder de talrijke belangstel-
lenden zeer veel jonge mensen wa-
ren.

De afdeling Zandvoort had dit-
maal de heer Jos. van Dijk, kunst-
schilder, cineast en fotograaf te
Amsterdam, bereid gevonden zijn
kleurendia's en documentaire fl'm
te vertonen over zijn autoreis door
het noordelijk deel van de Sahara.

De heer Van Dijk wist zijn ge-
hoor te boeien met een uitgebreid
relaas van zijn tocht, die hij onder-
nam met zijn vrouw en een be-
vriend echtpaar in twee sportwa-'
gens. De voorbereidingen vergden
vanzelfsprekend een minutieuze
werkwijze, omdat niets vergeten
mocht worden, terwijl overbodighe-
den de auto's maar zouden overbe-
lasten. Het viertal startte in Am-
sterdam onder vrij gure voorjaars-
omstandigheden, zodat het gezel-
schap algemeen benijd werd door
een grote schare vrienden en ken-
nissen, die voor een keertje 't Hol-

. landse voorjaar wel wilden ruilen
voor de koesterende warmte van de
Sahara!

In Spanje bleef men wat langer
dan de bedoeling was, want de be-
toverende natuur van dit Jand, waar
de lente haar intrede had gedaan,
werkte als een trekpleister.

Maar dan kwam toch op zekere
dag de rots van Gibraltar in zicnt
en het gezelschap wist dat een fae-
langrijke etappe (plm. 2500 km)
van de te reizen 23.000 km was af-
gelegd! Na de ontscheping te Tan-
ger stond men dus aan liet begin
van het uiteindelijke reisdoel: het
noordelijk deel van de Sahara. Via
Marokko (Fez) werd het Algenjn-
se gebied der rebellen bereikt en
daar werd „de hitte van de dag"
ook merkbaarder!

Zowel de dia's als de vertoonde
film gaven een zeer goed beeld van
de specifieke bijzonderheden van de
beruchte woestijn, waarin de ver-
schillende oasen even zovele „her-
stellingsoorden" voor vermoeide rei-
zigers zijn. En hoe groot de levens-
drang van sommige planten wel kon
zijn, toonde de film opnamen van
de bloeiende begonia's midden tus-
sen de stenen en het rode kwarts.

Een tocht door de Sahara is niet
zo heel eenvoudig. Behalve de veel-
vuldig voorkomende zandstormen,
die een „weg" volkomen kunnen
wijzigen, zodat op het kompas moet
gereden worden, is er het grote ri-

Cursus voor E.H.B.O.
In het winterseizoen van 1961 'or-
ganiseert de Zandvoortse Reddings-
brigade een E.H.B.O.-cursus onder
leiding van dokter J. F. Zwerver,
geassisteerd door de heer A. Loos.
. Een aantal leden van de strand-
pachtersvereniging zal deze cursus
— die op vrijdag 27 januari in het
Gemeenschapshuis begint — gaan
volgen.

Drie verkeersongevallen
Tijdens het afgelopen weekeinde
vonden drie aanrijdingen plaats. Bij
twee van de drie verkeersongeval-
len bleef de omvang beperkt tot
lichte materiele schade. De derde
aanrijding was echter minder on-
schuldig van aard.

De Haarlemse arts K.V. kwam
op de Noorderduinweg ter hoogte
van de algemene begraafplaats in
botsing met een auto van een in-
woner uit Nieuw-Vennep. De arts
liep een kneuzing aan zijn schouder
op; zijn echtgenote moest met een
Hersenschudding naar het Diaco-
nessenziekenhuis in Haarlem wor-
dèn overgebracht. De inzittenden
van de wagen uit Nieuw-Vennep
kwamen met de schrik vrij. Beide
auto's werden" zwaar beschadigd.

sico van panne aan de voertuigen,
die hier wel aan een uitzonderlijke
proef worden onderworpen. Het
uiterste wordt hier gevraagd van
mens en voertuig. Soms neemt het
uitgraven van de auto's vele uren in
beslag. Een actuele noot in deze
film was de opname van het gebied,
waar onlangs de Franse atoombom
tot ontploffing is gebracht. Dat de
verbodsvoorschriften voor fotogra-
feren en filmen niet al te nauwkeu-
rig worden toegepast, wordt wel be-
wezen door de uitstekende kwali-
teit van dia's en film!

Dat een gezelschap het wel eens
zeer moeilijk kan hebben, getuigden
de opnamen van de vier jonge
Fransen, die met nogal indrukwek-
kend materiaal door de Sahara
trokken en waarbij een der auto's
een op dat ogenblik onherstelbare
panne kreeg. Tijdens de vruchteloze
pogingen de schade te herstellen,
brak een der heren een been. Het
dichtst bijzijnde plaatsje, vanwaar
eventuele hulp voor mens en auto
kon komen, lag drie dagreizen ver-
derop, zodat de kleine karavaan
ten minste een week „op de plaats
rust" hield.

De maaltijden bij de Toearegs,
het gastvrije Berbervoik, waar de
mannen gesluierd zijn, zullen de
heer Van Dijk nog wel een poosje
in de herinnering blijven, maar wij
denken nog aan de boeiende beelden
van het nachtelijk kamp van de

.Toearegs, waarin, de dieprode tin-
ten van het kampvuur zo prachtig
uitkwamen.

Reizen, goed reizen is een kunst,
maar filmen en fotograferen even-
zeer. Het prettige commentaar van
de heer Jos van Dijk bij zijn came-
rawerk hield de belangstelling de
gehele avond gaande. En dat was
de juiste beloning voor artistiek op
hoog peil staande arbeid.

H.W.

Nieuwe vereniging
üanavoort heeic er een vereniging
bij. Het is de Hervormde coniacc-
veremging „Omnibus", die zien ten
üoel stelt het contact tussen jonge
mensen te bevorderen en te versce-
vigen. .Hoewel cleze vereniging,
evenals haar zustervereniging „De
Vliegende Schotel", is vooicgeko-
men uit de Hervormde Gemeente in
üandvoort, staat zij ook open voor
anüersaenkenden.

De nieuwe vereniging wil zich
speciaal richten tot de leettijds-
groep variërend tussen 23 en 35
jaar.

De eerste bijeenkomst van de
„Omnibus vond vrijdag j.l. plaats
in het Jeugdhuis achter de Her-
vormde Kerk. Mej. ds. W. H. Buijs
uit Bentveld, hield voor ruim veer-
tig jongeren, een causerie over haar
reis naar Zwitserland en Noord-
Italië. De volgende bijeenkomst van
de „Omnibus" wordt vrijdag 20 ja-
nuari gehouden, eveneens in boven-
genoemd jeugdhuis.

Spaarrecord
De inleggingen bij de Nutsspaar-
bank bedroegen in de afgelopen
maand ƒ 3.611.323,— en de terug-
betalingen ƒ 3.477.959,—, zodat het
spaarsaldo ƒ 133.364,— beliep.

Gedurende het jaar 1960 bedroeg
het spaaroverschot ƒ 8.433.259,-,
hetgeen het hoogste spaarsaldo be-
tekent dat ooit in enig jaar bij de
Nutsspaarbank is voorgekomen.

Aan de gezamenlijke spaarders
werd in totaal een bedrag van
ƒ 2.044.959,— aan rente vergoed.

Het aantal spaarders vermeerder-
de in 1960 met 4.530 en steeg hier-
mede tot 98.274, zodat de 100.000ste
spaarder waarschijnlijk in het voor-
jaar van 1961 zal kunnen woraen
mgescnreven.

Ranglijst Zandvoortm.
De stand in de voetbalcompetitie,
afd. west, 2e klasse a, ziet er als
volgt uit:

CIJFER BLIJFT LAAG
van seizoenwerkloosheid

In december 1960 nam de geregistreerde arbeidsreserve van mannen
toe met rond 16.000 tot 49.042. Het aantal werkloze mannen steeg met
bijna 14.000 tot 44.179, terwijl de bezetting van de aanvullende werk-
gelegenheidsobjecten met ruim 2200 toenam tot 4863.
De stijging van de geregistreerde arbeidsreserve is geheel toe te
schrijven aan seizoenoorzaken en had vooral plaats in de groepen bouw-
vakarbeiders, landarbeiders en losse arbeiders.

Q.S.C.
Alcm. Victrix 10
Zandvoortm. 9
H.R.C. 10
Vitesse '22 10
Purmersteijn 9
West-Frisia 10
Watergr.meer 10 3
V.V.A.
V.V.B.
W.F.C.
Kennemers

10
10
9

10

6 - 2 l 14 25-10
5 2 -3 12 29-15

4 l 12 18-14
3 12 22-19
3 12 25-28
4 10 21-17
5 9 17-16

9 19-22
9 17-21
8 19-22
5 16-25
4 11-30

De stijging was echter geringer dan
verwacht mocht worden, zodat het
voor normale seizoenschommelingen
gecorrigeerde- cijfer van de gere-
gistreerde arbeidsreserve nog met
rond 3000 daalde tot 35.000 en hier-
mede hetzelfde niveau bereikte als
in december 1956. Het absolute
cijfer van de geregistreerde arbeids-
reserve ligt nog iets lager dan in
december 1956 en is het laagste
decembercijfer dat na de oorlog
werd bereikt.

Behalve uit de voortdurende hoog-
conjunctuur, waardoor vele seizoen-
arbeiders tijdelijk in andere be-
drijfstakken emplooi vonden of in
de eigen bedrijfstak werden yast-
gehouden uit vrees, dat men iri het
voorjaar met arbeiderstekorten te
kampen zal krijgen, is het lage
werkloosheidscijfer tevens te ver-
klaren uit de abnormale weersom-
standigheden in de afgelopen zomer
en herfst, waardoor vele seizoen-
werkzaamheden vertraging onder-
vonden en vooral in de landbouw
een achterstand is ontstaan in de
winterwerkzaamheden. Met name
onder landarbeiders en losse arbei-
ders en in mindere mate onder veen-
arbeiders bleef de werkloosheid
daardoor 'uitzonderlijk laag.

De vraag' iaar mannelijke ar-
beidskrachten daalde onder invloed
van het seizoen, deels door beëindi-
ging van de seizoenwerkzaamheden,
deels ook doordat in een aantal
openstaande a?.nvragen door tijde-
lijke inschakeling van seizoenarbei-
ders uit andere bedrijfstakken kon
worden voorzien.

De werkloosheid van vrouwen
vertoonde, eveneens tengevolge van
het seizoen, een lichte stijging. De
vraag naar vrouwelijke arbeids-
krachten gaf door dezelfde oorzaak
een lichte daling te zien.

De seizoenstijging van het aanbod
in de bouwnijverheid heeft vooral

van treurige moeders

Vandaag moet ik me eens speciaal En het antwoord treft mij altoos
tot mijn lezeressen richten. Ik heb in het diepst van mijn gemoed,
daar behoefte aan, omdat ik mij De echtgenote van de drinker
bijna iedere week sticht aan de krijgt ten antwoord dat zij haar
vragenrubrieken in de damesweek- leed moedig zal hebben te dragen
bladen. Deze vorm van hart-onder- en dat de roodharige juffrouw mis-
de-riem-stekerij vind ik in
woord machtig.

één schien wel eens verhuist. Het meis-
je met de zich misdragende lummel,

Ik heb er met tante Agaat over die haar principieel niet zoent,
gesproken, maar die denkt en krijgt te horen dat hij misschien de
spreekt en doet uit een geheel an- ware Jozef niet is, dat zij moet
dere wereld dan de meeste vragen- wachten tot de grote liefde in haar
stelsters in de damesbladen. Zij leven komt en dat zij in afwachting
vindt alles onzin en sentimenteel van de dingen, die haar in de toe-
gezwets, maar daar kan ik me niet komst te wachten staan, de zuur-
helemaal bij neer leggen. Er zit in pruim al vast de bons kan geven,
heel wat vragen ea de antwoorden Ik hoop, lieve lezeressen, dat u 't
daarop-heel wat pure menselijkheid, met mij eens bent dat dergelijke
die we toch zo maar niet kunnen antwoorden de burger een hoop
wegcijferen? Nu weet ik wel dat ik moed geven.
me nogal gauw laat imponeren door Er is meer. Er zijn soms moe-
vrouwen, die de problemen van hun ders, die vragen of hun zoon van
sexegenoten proberen te verzach- zeventien zich kan verloven met het
ten. Maar de zienswijze van tante buurmeisje, dat wel aardig, maar
Agaat acht ik toch een beetje kwet- pas zestien is. De spitsvondige re-
send door de dames, die in goed plieken van de Lotte's en de Vera's
vertrouwen de redactrice van de doen me dan weer altijd deugd. Ze
vragenrubriek hun intiemste genei- zeggen dan dat er geen enkele re-
men openbaren en smachten naar den is voor een jeugd- of kinder-
het verlossende antwoord. verloving, dat de jongelui in kwes-

Ik geloof namelijk altijd in tie het slachtoffer zijn van hun
iemands goede bedoelingen, of-
schoon ik moet toegeven dat mijn
milde wijzen van denken wel eens
ongemotiveerd is.

Wel, dames, ik wil weten wat zo'n
vrouw beweegt om een brief aan
Lotte of Hilde of Vera te schrijven,
met een afschuwelijke lange klach-
tenlijst over de hoedanigheden van
haar man, die zo'n drinker is, die
haar al het huishoudelijke werk
laat opknappen en die bovendien
een verhouding heeft met de rood-
harige juffrouw van twee straten
verder. Mag ik asjeblieft ook weten
waarom een meisje schrijft dat
haar jongen zo'n allermiserabelste
zuurpruim is, dat hij liever met z'n
vrienden omgaat dan met haar en
dat hij haar in drie jaar nog nooit
een zoen heeft gegeven? Roodharige juffrouw.

leeftijd en dat de tijd met raad
komt. In de meeste gevallen krij-
gen deze moeders nog het advies
er niet te zwaar aan te tillen. In
enkele speciale maar zeldzame ge-
vallen worden zij verwezen naar de
kinderrechter.

Laatst las ik dat een vrouw zich
over haar man had beklaagd om-
dat de man zo snurkte. Nu is dit
een versleten thema, want het is zo
langzamerhand duidelijk geworden
dat zowel vrouwen als mannen
snurken en dat't niet opgaat dat de
vrouwen dit een soort minderwaar-
dige eigenschap van de mannen
vinden. Maar het fijnzinnige ant-
woordje van Liesbet of hoe die tan-
te dan ook heten mag, greep me
naar de keel.

Ze zei letterlijk: „Wel, lieve me-
vrouw X, snurken heeft een psy-
chologische achtergrond. Als u man
van u houdt, zal dat in de toon van
z'n snurken tot uiting komen en als
hij u bedriegt, snurkt hij vals en
met een ondertoon van zelfverwijt.
Het snurken van u heeft hetzelfde
effect, maar uw man vraagt er niet
om en dus behoeft hij het niet te
weten. Maak meer van uw snurken,
zou mijn levensdevies zijn en te-
vens mijn antwoord aan u".

Ontelbaar zijn de vragen van be-
zorgde moeders, die om de een of
andere reden niet willen dat hun
enige zoon een huwelijk pleegt. Ze
zeggen dat hun jongen — meestal
zijn zij de vijfentwintig al ge-
passeerd — voldoende zakgeld
krijgt om hun moeder eens mee
naar de bioscoop te nemen en dat
de dochter van de kruidenier op de
hoek een slordige, vervelende, bru-
tale en egoïstische meid is. De
Helga's haasten zich te antwoorden,
dat mevr. Y eens met haar man
naar de bioscoop moet gaan en dat
haar zoon waarschijnlijk een on-
zelfstandig mens gaat worden als
mevrouwtje zo beslag op hem blijft
leggen. Met een sneer, propvol sar-
casme, eindigen ze dan met: „U
houdt toch van uw man, mevrouw-
tje? Sterkte hoor!"

Kunt u geloven, dames, dat ik me
altijd bijzonder sereen gestemd
voel, als ik deze lectuur in mij heb
opgenomen ?

BARTJE

betrekking op grondwerkers, schil-
ders, metselaars en stukadoors. De
toeneming was in de water-, spoor-
en wegenbouw iets sterker dan in
de burgerlijke en utiliteitsbouw,
doordat een aantal grondwerkers,
die tijdelijk waren ingeschakeld bij
oogstwerkzaamheden in de land-
bouw vrij kwamen.

In de metaalnijverheid blijven de
ernstige tekorten aan arbeidskrach-
ten aanhouden.

De beëindiging van de oogstwerk-
zaamheden deed het aanbod van
landarbeiders toenemen. Het aantal
ingeschreven landarbeiders bleef,
wegens de grote achterstand, die is
ontstaan bij de najaarswerkzaam-
heden, echter veel lager dan in deze
tijd van het jaar verwacht mocht
worden. Ook vindt een aantal land-
arbeiders tijdelijk emplooi in andere
bedrijfstakken.

Het aanbod van vissers is door
seizoeninvloeden aanzienlijk toege-
nomen, evenals het aanbod van losse
arbeiders. (Vervolg op pag. 2)

Boxer door ruit
Zaterdagmiddag sprong een boxer
door een ruit van paviljoen „Garni".
Het dier moest met ernstige ver-
wondingen naar een dierenarts wor-
den gebracht. De eigenaar van de
hond, een inwoner uit Haarlem,
heeft de schade vergoed.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de eerste wedstrijd van de twee-
de competitie is de situatie als volgt.

In de A-lijn neemt, het koppel
mevr. Brossois-S jouwei man met
63,10% de eerste plaats in, gevolgd
door het koppel Schutte- van Dar-
telen met 54,76 %.

In de B-lijn is het verschil min-
der groot dan in de A-lijn. Het da-
meskoppel Vallo-Vulsma heeft hier
de leiding met 63,89%, tweede is
't dameskoppel Kerkman-van Straa-
ten met 61,11%.

" De fam. Paardebek heeft in de
C-lijn de leiding met 61,31 %. Zij
wordt gevolgd door 't koppel Kerk-
man-van Straaten met 55,95%.

In de D-lijn staat het koppel
mevr. den Belder-Paap met 57,14%
op de eerste plaats. De tweede
plaats is voor het dameskoppel
Dröse-Heldoorn met 55,36%.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Het afgelopen weekeind werden de
terreinen van de Zandvoortse
Hockey Club voor het merendeel
afgekeurd. Van de senioren moes-
ten alle wedstrijden worden afge-
last. Bij de jeugd werden vier wed-
strijden gespeeld. Eén van deze
wedstrijden moet als een vriend-
schapelijke ontmoeting worden be-
schouwd, daar niet alle elf speel-
sters van de tegenpartij — Ever
Swift — waren opgekomen.

De uitslagen luiden:
Meisjes BDHC d-ZHC a 1-6
Meisjes ZHC b-Ever Swift 4-0
(vriendschappelijk)
Jongens:

ZHC b-Strawberries d 4-0
Mecki's-Haasjes o-3

Vergaderkalender
12 jan. Geref. Mannenvereniging

Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr.
ds. G. Rang te Haarlem-Zuid.
Onderwerp: televisiekijker en
televisiespeler.

16 jan. Humanistisch Verbond, Ge-
meenschap Zandvoort, lezing, Het
huis in de duinen. Spr. J. F.
Schultink, Amsterdam. Onder-
werp: De diepe zin van sprookjes

23 jan. Stichting Cultuixjle Kring
't Helm, toneelvoorstelling, Mono-
pole.

23 jan. Gereformeerde Mannenver.
Calvijn, lezing, Zomerlust, Spr.
J. W. van Zeijl. Onderwerp: Mijn
werk in Zandvoort.

6 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, lezing, Zomerlust, Spr.
mr. O. H. van Wijk, Heemstede.
Onderwerp: Misdaad en straf.

2e helft febr. Humanistisch Verbond
Gemeenschap Zandvoort, lezing,
Gemeenschapshuis, zaal 3. "Spr.
J. v. d. Molen, Haarlem. Onder-
werp: Sexuele opvoeding en mo-
derne jeugd.



FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, zacht en kalm on-
ze lieve man, vader, behuwd-
en grootvader, broer en zwa-
ger

WltLEM GISKES
in de leeftijd van 68 jaar.
Zandvoort:

R. Giskes-Lambooij
Delfzijl:

H. B. Giskes
G. Giskes-Wijker

Zandvoort:
J. W. Giskes
en Kleinkinderen

Zandvoort, 6 januari 1961
Bakkerstraat 5
De teraardetaestelling heeft
plaats gehad 10 januari 1961
op de algemene begraafplaats
te Zandvoort.

Zandvoortse Damclub
Woensdag 4 januari j.l. speelde
Damclub „Zandvoort"" tegen D.C.Y.
uit IJmuiden' 'de laatste competitie-
wedstrijd van het seizoen 1960-61.

Na een minder goede start, slaag-
de Zandvoort er in zich tegen het
einde van de ontmoeting te her-
stellen. De wedstrijd eindigde in
een 10-10 gelijk spel.

De winstpartijen werden gespeeld
door C. Draijer jr., L. J. van der
Werff, J. van der Werff en P. Ver-
steege. Remise speelden F. v. Beem
en J. Schuiten.

K.J.C. „NaortT
De stand van de competite in ja-
nuari luidt als volgt:
1. J. Paap 14906; 2. W. J. Prinsen
14792 p.; 3. A. Beekhuis 14404 p.;
4. H. Koning 14371 p.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstel-
ling bij het overlijden van mevrouw
de wed. T. Wardenier-Hazenburg,
betuig ik hiermede mijn oprechte
dank. In het bijzonder de zusters
van het „Witte Kruis", dr. Zwerver
en ds. Oldeman.

Uit aller naam:
M. H. Wardenier

Zandvoort, Jan Steenstraat 14

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur burgemeester
De burgemeester van Zandvoort zal
in plaats van op woensdag 11 janu-
ari, op donderdag 12 januari van
10-12 uur spreekuur houden.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. "Waft'Mng,
Kostverlorenstrsat- C3

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat 'en Stationsplein

2231 Boekhandel vjh Esvê
&rote Krocht 17

21^0" Gertenbaclis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

Daar kunt u heen
Monopole
Dinsdag 10 januap, 8 uur: film
Eindstation liefder1,,
Woensdag 11 en donderdag 13 janu-
ari, 8 uur: film Als een losgebroken
beest.

Stadsschouwburg

Donderdag IS januari, 8 uur: To-
neelgezelschap Ensemble met Val-
strik voor een man alleen.
Zaterdag Uf en zondag 15 januari,
8 uur: Nederlandse Comedie mei
Donna Diana
Maandag 16 januari, 8 uur: Haag-
sche Comedie met Richard III.
Donderdag 19 januari, 8 uur: Am-
sterdams Ballet

Meubilaire veiling
op donderdag 12 jan. a.s.
's morgens 10 uur in het veiling-
gebouw

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

KIJKDAG: morgen woensdag 10
januari van 2—8 uur.
Inlichtingen telefoon 2164

(Vervolg van pagina 1)

Seizoenwerkloosheid
De werkloosheid is in alle provin-

cies toegenomen, vooral in de noor-
delijke provincies en in de akker-
bouwgebieden in de overige pro-
vincies. Toch is juist in de noorde-
Hjke provincies en in Noord- en
Zuid-Holland in tegenstelling tot de
andere provincies het aantood aan-
zienlijk lager dan in rtecember 1956
De invloed van^e weersomstandig-
heden op ue 'landbouwwerkzaamhe-
den i-? nieraan zeker voor een deel
debet:. Opmerkelijk is echter, dat bi;
vergelijking van , de gemiddelde
werkloosheid over het gehele jaar
van de jaren 1956> en 1960 in de
verschillende provincies, blijkt, dal
in de drie noordelijke provincies in
beide jaren de werkloosheid even
laag is, terwijl in 'alle andere pro-
vincies de gemiddelde werkloosheid
in 1960 nog beduidend hoger is dan
in 1956; in Groningen, Friesland en
Drenthe is blijkbaar een structurele
verbetering ingetreden.

De seizoenwerkloosheid en die
van mindergeschikten zijn toegeno-
men. Een aantal arbeiders, wier
werkloosheid een structureel karak-
ter heeft en die bij seizoenwerk-
zaamheden waren ingeschakeld, is
afgevloeid. De stijging van de wrij-
vingswerkloosheid moet worden
verklaard uit het feit, dat voor de
arbeiders, die tengevolge van hè
seizoen zijn vrijgekomen, werkge
legenheid is te vinden in andere
sectoren van het bedrijfsleven.

H. L. HILARIDES
Tandarts

AFWEZIG
van 14-24 januari

Te huur gevr. v. juni evt.
ook iuli v. gez. v. 2 pers.
m. kind 2 of 3 KAMERS
m. douche of, bad en keuk.
Br.: Verwoerd, Ulterwaar-
denstraat 408, Amsterdam.

NET MEISJE gevr. 9-4 u.
Mevr. ter Bruggen, Zand-
voortselaan 41, tel. 3418.
Gevr. WERKSTER 2 ocht.
p.w. Mevr. Jonker, De Fa-
vaugeplein 47-2, tel. 2049.

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine' bij aankoop va£
een Velo -wascomhinatte„'B'
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en ollehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEP-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN. '
Tot 1.30 uur geopend. ,. „c
Zeestraat 62, telefoon 2263

Te huur gevr. 10—100 m2
GROND, onversch. waar
in Zandv. Br. 301 bur. Z.C.

Voor 3 ocht. of 2 ocht. en
l avond p.w. WERKSTER
gevr. Nettoloon ƒ 16 p.w.
Br. nr. 303 bur. Z. Crt.

PARKIETENKOOI gevr.
Jansen, Oosterparkstr. 58
Telef. 2994

Wanneer u bij eerste
examen niet slaagt

verdere lessen gratis. 10
rijlessen (a 60 min.) ƒ 47,50
Verwarmde les wagens .Halen
brengen ook in Zandv. gra-
tis. Erk. rijschool ,DeCom-
binatie', Kruisstr. 39, tel.
10008, Haarlem.

Stadsschouwburg
HAARLED

Zaterdag 14 jan. en
zondag 15 jan., 8 uur
Nederlandse Comedie

Donna Diana
Maandag- 16 jan., 8 uur

Abonn. A
HaagscUc Comedie

Richard III
Beperkt aant. plaatsen

Donderdag 19 jan., 8 u.
Amsterdams Ballet

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,~
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

UW BOEKHOUDING EN BELASTINGEN
deskundig verzorgd v.a. ƒ 12,50 per maand.
Brieven onder no 305 aan het bur. Zandv. Crt.

Op rustig kantoor gevraagd: , i , • , ,

aank. vr. boekhoudster
Aanv.- salaris ƒ 200 p.m.

Vr. jongste bediende
Net handschrift vereist.

Br. m. voll. inl. onder nr. 302 bur. Z. Crt.

PEULVRUCHTEN
Dames, hierover wordt een K L E U R E N F I L M ver-
toond; er wordt u geleerd hoe er gezellige maaltijden
mee te bereiden, er is een gratis verloting. Alles op
donderdag 12 januari van 2-4 uur, Tolweg 10. En-
tree ƒ 0,25.
Verzorgd door de Peulvruchten Studie Combinatie te
Wageningen, onder ausp. van de pi. Comm. voor
Huish. en Gezinsvoorlichting.

Te koop aangeboden
in het centrum van Zandvoort

WINKELHUIS
gelegen bij het eindpunt van de bushalte.

Br. onder nr. 304 bur. van dit blad.

Winkeliers,
maakt reklame

door middel
van de

Zandvoortse
Courant
Want:

wie niet
adverteert

wordt
vergeten!

VOOR DE JEUGD

Verhaal uit Turkije
Waarschijnlijk heb je nog nooit over Tamerlane gehoord, een „groot"
veroveraar, die in de tweede helft van de veertiende eeuw over een
uitgestrekt rijk heerschappij voerde, dat ook het tegenwoordige Turkije
omvatte. Hij was een wreedaard en een woesteling, <Jie na een overwin-
ning — en hij overwon altijd — erezuilen liet oprichten uit de sche-
dels van zijn verslagen vijanden!

Zelfs nu nog zijn er allerlei verha-
len over hem in omloop, soms heel
vermakelijk, zoals dat van Nasre-
din, die Nasredin Hodja, de Wijze,
bijgenaamd werd, omdat hij de ver-
standigste man uit zijn dorp was,
aan wie iedereen raad vroeg.

Natuurlijk kwamen zijn dorpsge-
noten ook naar hem, toen Tamer-
lane in aantocht was met zijn ge-
weldig leger. Weeklagend stonden
de dorpelingen voor het huis van
Nasredin. „Tamerlane is in aan-
tocht! Hij zal het dorp laten plun-
deren, onze huizen verbranden, on-
ze velden verwoesten, en tot slot
slaat hij ons allen dood! Wat kun-
nen wij hem schenken om het on-
heil van ons af te wenden? Nasre-
din Todja, help ons!"

Nasredin Hodja dacht lang na.
Toen liet hij, vanaf de drempel van
zijn woning, de blikken over zich

De situatie op de arbeidsmarkt in cijfers ziet er als volgt uit:
eind nov. eind dec.

Werkloze mannen, 30.339 44.179
(waarvan op sociale werkvoorzieniningsobjecten)... 10.274 10.449
Op aanvullende werken werkzaam 2629 4863

Geregistreerde arbeidsreserve 32.968 49.042
Werkloze vrouwen 4256 4365
(waarvan op sociale werkvoorzieniningsobjecten).. 656 658
Openstaande aanvragen: mannen 59.338 55.394

vrouwen 36.056 35.537

heen gaan. Het 'dorp lag liefelijk
in het vroege morgenlicht, elk huis-
je door zijn tuin omringd, waarin
grote geurige meloenen en sappige
pruimen tot plukken uitnodigden.
Opeens had Nasredin Hodja 'het ge-
vonden. En hij sprak: „Laat elke
dorpsbewoner zoveel meloenen pluk-
ken als hij dragen kan, en laat ons
daarmede het leger tegemoet trek-
ken. Tegen het midden van'de dag
zullen de krijgers moe en dorstig
zijn. De verfrissihg, die wij bieden
zal hen zeker milder stemmen en ze
zullen ons dorpje sparen." (

Nasredin zelf gaf het goede voor-
beeld, ging naar zijn tuin, zocht er
de mooiste van zijn meloenen
-Maar daar stoof LNasredins vrouw
het huis uit.
Briesend van woede riep zij: „Wou
jij onze beste meloenen plukken,
waar ik zelf nog niet van at, om
die te geven aan die... aan die..."
Ze gebruikte 't ergste Turkse scheld-
woord, dat er bestaat, en dat zo
lelijk is, dat ik 't niet kan vertalen.

„Maar wat dan'? Ik kan toch niet
met lege handen 'voor de grote Heer
verschijnen?" •

„Grote Heer? ,lk zal hem Grote
Heren! Wie is er hier in deze hof
de baas, hij of ik. Hij kan pruimen
krijgen, als hij .'dan volstrekt iets
hebben moet. Pluk pruimen, want
ik zeg je", en ze stampte met haar
voet, „dat geen. meloen het dorp

uitgaat, zolang ik hier nog baas
ben, en dat blijf ik!"

Dus riep Nasredin Hodja de man-
nen van het dorp bijeen, en zei hun,
dat hij zich bedacht had, en dat
men beter deed, de machtige gebie-
der pruimen aan te bieden.

Een paar uur later trok de ganse
bevolking van het dorp het heir van
Tamerlane tegemoet, waarvan een
stofwolk aan de horizon de nade-
ring verkondigde. Elke man droeg
een grote mand boordevol met prui-
men. Aan het hoofd van de stoet
liep Nasredin.

Nasredin Hodja boog zich tot de
grond en kuste het stof voor 's heer-
sers voeten; Nasredin Hodja's lip-
pen stamelden woorden van welkom
Nasredin Hodja's handen brachten
bevend de korf met fruit omhoog...

En Tamerlane lachte. Het klonk
wreed en oorverscheurend. Toen nam
hij een pruim én wierp die Nasredin
in het gelaat, zodat het sap hem
langs voorhoofd, ogen, neus en kin
droop.

„Mijn vrouw had gelijk", zo sprak
Nasredin Hodja. „Allah zij geloofd,
dat mijn vrouw alweer gelijk had."

En Tamerlane lachte. Hij wierp
een tweede pruim, een derde en een
vierde

„Mijn vrouw had gróót gelijk",
sprak weer Nasredin. Een waar
pruimenbombardement volgde. Doch
iedere keer, dat hij geraakt werd,
riep hij met des te meer vuur :
„Mijn vrouw Jiad groot gelijk! Al-
lah zij geloofd en geprezen, dat m'n
vrouw altijd gelijk heeft!"

De mand was leeg, doch Tamer-
lane was langzamerhand in een bij-
zonder goede luim geraakt. Hij
lachte onbedaarlijk bij de aanblik
van zijn druipende slachtoffer.

„Spreek, hond, en zeg me, waar-
om je met zo'n vuur Allah prijst, en
waarin je vrouw altijd gelijk
heeft!"

Nasredin boog tot de grond
en kuste het stof voor 's heersers
voeten. „Zou ik Allah niet prijzen,
o, genadig vorst, die mij zo'n vrouw
schonk? Had ik mijn eigen zin ge-
volgd en mijn mand gevuld met
meloenen inplaats van pruimen, dan
stond ik "thans niet levend voor u!
Maar zij beval me, slechts pruimen
te plukken, en ik, kortzichtige pro-
beerde nog te weigeren.!"

„Nasredin Hodja", sprak hem
Tamerlane plechtig toe, „gij zijt uw
naam ten volle waardig. Ga in vre-
de naar uw woning en leef nog lan-
ge jaren als een gehoorzame die-
naar van uw vrouw en laat uw
dorpsgenoten er evenveel jaren ge-
tuige van wezen".

weefcrecfame DE GRUYTER
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kïppe

Elk derde pak

KIPPESOEP

Oit is die heel bijzondere kippesoep,
met het oplosbare kippevet-eit|e. Een
ipecialiteit uit De Gruyter's soepiabriek.
Irt 7 minuten kippesoep kloar op tafel!

Voordeel 55 cent.

Een pak

FESTIVAL.
voor 45 cent

Een van de meest gevraagde biscuits
uit De Gruyter's bakkerij. Verse voor-
raad wacht op U in de winkel. Handige
pakjes. Deze week 10 cent goedkoper.

sflfl

Elk derde stuk

TOILETZEEP
CRATIS

Leg wat geurige stukken in de linnen-
kast. Kies uit Goudstreep, Bloemenzeep
of Overvette zeep. Of neem Rody om

Uzelf te verwennen l
Elk tweede pak

C U STA R D
of CHOC. VLAPOEDER

vuvi halvepnys
De fijne De Gruyter's Custard, die U
zeker wel kent. Giet; eens Custard i en
Choc. vlopoeder naast elkaar in één

vlaschaal. Dat staat zo leuk!

Altijd een kassabon voor 10°/o korting. Óók bij de weekreclames
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Televisiekijker en -speler
Titel van Gexef. Ontmoetingsbijeenkomst

Onder auspiciën van. de Gereformeerde Mannenvereniging „Calvijn"
werd gisteravond in „Zomerlust" een ontmoetingsbijeenkomst gehou-
den, welke een grote belangstelling had. De avond had ten doel het
bewerkstelligen van het contact tussen de gevestigde en de nieuwe
gemeenteleden en — gezien de geanimeerde discussies tussen inlei-
der en toehoorders en de laatsten onderling, tijdens de pauze — heeft
deze avond zeker aan zijn doel beantwoord. Het Gereformeerde
zangkoor verleende op verdienstelijke wijze welluidende medewer-
king.

Als spreker was uitgenodigd ds. G.
Rang uit Haarlem, die een inleiding
hield over de gemeenschapszin in
de kerk, waarbij hij als titel had
gekozen: „De televisiekijker en de
televisiespeler".

De heer H. de Pater presideerde
de bijeenkomst. Hij opende de
avond met schriftlezing (Psalm 84)
en ging voor in het gebed.

Ds. Rang zei in zijn korte cause-
rie dat hij een aanleiding tot zijn
onderwerp had gevonden, toen hij
eens per fiets van Heemstede naar
Haarlem huiswaarts keerde en —
langs de villawijk van Heemstede
fietsend — huis aan huis de mensen
hetzelfde zag doen (of niet doen!).
Hij zag namelijk het bekende beeld
van de televisie-kijkende mensen,
in hun karakteristieke houdingen,
die verschillen, maar één in kijken,
het kijken zonder iets te doen.

Men heeft zich wel eens afge-
vraagd, aldus ds. Rang, of deze
tijdspassering de huiselijkheid be-
vordert. Spreker kon zich dit moei-
lijk voorstellen, wanneer hij al deze
„zittende, hangende en passieve
mensen" zag, allen in dezelfde situ-
atie.

Dit beeld vergeleek hij met de
mensen in de kerk. Ook hier zijn
talloze kerkeleden passief en zij
maken dikwijls van de bijbel een
televisiespelletje. Zij halen uit de
automatiek van het leven .wat errte halen' valt: "film, "amusement,
hoorspel, . televisie en zij pikken
zondags ook nog even een preek in
de kerk mee! Voor hen is de kerk
van -Jezus Christus geworden tot
een plaats, waar zij alleen kijken
en luisteren en passief zijn, T.V.-
kijkers, geen -spelers.

Als de bijbel spreekt over Jezus
Christus, dan spreekt zij over een
lichaam, waarin elk lid zijn bepaal-
de taak heeft of over een gebouw,
waarin alle stenen een zeer bepaalde
taak vervullen en tezamen het huis
vormen. In de bijbel is de gemeente
niet alleen een hoor- en kijk-
gemeenschap, maar een „doe-ge-
meenschap", waarin elk lid verant-
woordelijk is voor de ander. Zo
vaak heerst er een geest onder de
kerkeleden van: zorgen dat je je
portie binnen krijgt en verder komt
't er niet op aan. De gevolgen zijn
verschrikkelijk: mensen, die nieuw
gekomen zijn, verdwijnen weer, om-
dat zij geen contact hebben met de
reeds gevestigde leden en zij blijven
buiten de kerk voortaan. Door liet
gebrek aan gemeenschapszin, dat
hen afstoot, verzuimen zij de kans
die levende' gemeenschap met ande-
ren te vormen, waarvan de bijbel
dikwijls spreekt en waaraan de
Apostolische Geloofsbelijdenis ook
uitdrukking geeft, wanneer zij

Jaarvergadering .PvdA

Hedenavond komt de plaatselijke
afdeling van de Partij van de Ar-
beid in „Ons Gebouw" in jaarver-
gadering bijeen.

Esmeralda

23 januari a.s. zal de Toneelgroep
„De Speelkamer" onder regie van
Guus Hermes een voorstelling ge-
ven van het toneelstuk Esmeralda
van Jack Popplewell.

Aan deze voorstelling werken
mede o.m. Fien Berghegge, Dini de
Neef, Bert Dijkstra, Robert Sobels
en John Soer.

De voorstelling, welke wordt ge-
organiseerd door de Stichting Cul-
turele Kring 't Helm, vindt plaats
in Theater Monopole.

Films voor donors

Maandag 16 'januari a.s. organiseert
de plaatselijke afdeling van het
Ned. Rode Kruis in Hotel Keur een
filmavond voor donors. Er zullen
documentaires over de bloedtr'ans-

'fusiedienst worden vertoond.

spreekt van de Gemeenschap der
heiligen., En ooit Paulus spoort her-
haaldelijk aan tot eensgezindheid,
tot eendracht en gemeenscnap in
Gods Woordj Dit is het beiangrijk-
ste: de gemeente van Jezus Chris-
tus is een gemeenschap in Gods
Woord!

Na een lange pauze, waarin de
leden met elkaar discussieerden,
ging ds. Rang in op enkele vragen,
die hem naar aanleiding van z'n in-
leiding waren gesteld. H. W.

Voor de „stille armen"
Slotverantwoording
H.U.T.V.V. ƒ 25; de H. ƒ 5; de P.
ƒ 25; Cor. n.v. ƒ 100; A.V.H, ƒ 10;
gebr K. ƒ 10; Zv. Hg. ƒ 25; H.V.Z.
ƒ 25; C.L.K. ƒ 2,50; Z.N. ƒ 10;
fa. A. en H. Dl„ ƒ 150; J.D.M.K.
ƒ 25; F.W.N.N.V. ƒ 100; J.A.K.
ƒ 25; H.V.L. ƒ 25. Totaal ƒ 1691,50.

Het comité brengt dank aan al-
len, die meehielpen deze actie voor
de „stille armen" tot een succes te
maken.

Voorjaarsbeurs
Van 2 tot en met 10 maart zal in
het Haarlemse Krelagehuis weder-
om de jaarlijkse Haarlemse Voor-
jaarsbeurs voor de vrouw wordt c
gehouden. Voor het eerst zal dit
jaar een sport- en kampeertentoon-
stelling aan de beurs worden ver-
bonden. Hierbij zullen dagelijks
shows van sportkleding en badpak-
ken worden gehouden.

Door de grote belangstelling van
de zijde van de standhouders is de
beursorganisatie genoodzaakt ge-
weest een tweede paviljoen aan de
bestaande expositieruimte toe te
voegen.

Krant blijit verantwoordelijk
Ook voor niet-re'daktionele bijdragen

De redaktionele verantwoordelijkheid ook voor niet-redaktionele bij-
dragen in de krant, is een kwestie die reeds meerdere malen de aan-
dacht van krant en lezer heeft gevraagd. En niet ten onrechte, want
de • verantwoordelijkheid van de krant voor redaktionele en niet
redaktionele bijdragen — zoals b.v. het ingezonden stuk — geeft nogal
eens aanleiding tot misverstand.

In het orgaan „De Journalist" _ en daarvan komen er in het wet-
'wordt dit vraagstuk, belicht door

mr. J. W. Niessink, naar aanleiding
van een recent voorval in Arnhem,

waar oen boofdredokteur tegen
over <?e politie de naam onthulde
van een in zijn blad geplaatst in
gezonden stuk*).
Pe eerste reactie op zo'n bericht
(die trouwens in minstens één dag-
blad al zwart op wit werd gegeven)
is, dat het prijsgeven van de naam
van een scribent in strijd is met de
journalistieke1 code. Wij bevinden
ons hier echter op glibberig1 terrein.

Bekend is, dat de journalist tot
nu toe weigert zijn „bronnen" te
noemen en liever gevangenisstraf
of gijzeling ondergaat dan een
duimbreed te wijken.

Dat is echter heel iets anders dan
het onthullen van de identiteit van
een ingezonden-stukkenschrijver.

Laten we echter direct vaststel-
len, dat hier het al of niet plaat-
sen van de toevoeging „buiten ver-
antwoordelijkheid der redaktie"
niets terzake doet, evenmin als een
verklaring dat het opnemen van
ingezonden stukken niet inhoudt,
dat de redaktie het, met de inhoud
daarvan eens zou zijn, een formu-
lering die ongetwijfeld duidelijker
is dan de eerste. Maar ze bedoelt
dan alleen dat de redaktie 'n derge-
lijke bijdrage tegenover de LEZER
niet met haar verantwoordelijkheid
dekt. Juridisch heeft zo'n verkla-
ring geen waarde.

„In juridische zin" - zo consta-
teert mr. Niessink in het hierboven
aangehaalde artikel in De Journa-
list — „onderscheiden we de civiele
en strafrechtelijke
lijkheid.

Civielrechtelijke

verantwoorde-

verantwoorde-
lijkheid kan tegenover derden niet
beperkt worden. Eventueel wel tus-
sen twee partijen bij een overeen-
komst (bijvoorbeeld de BOVAG-
clausules) maar als er in de krant
een ingezonden stuk verschijnt, dat
schade veroorzaakt, behoeft de be-
nadeelde zich niet te bepalen tot de
schrijver van het stuk, al ia die
bekend en al noemt de redaktie
zich niet verantwoordelijk. Hij kan
wel degelijk trachten aan te tonen,
dat de dagbladonderneming tekort-
geschoten is in de zorgvuldigheid,
die past in het maatschappelijk ver-
keer en van haar schadevergoeding-
vorderen wegens onrechtmatige
daad.

De strafrechtelijke verantwoorde
lijkheid is, naar haar aard, duide-
lijker omschreven. Uitsluiting ervan
door middel van een simpel zlnne-
tje komt hierbij natuurlijk evenmin
aan bod.

Wel laat de wet de uitgever van
een publicatie vrijuit gaan als hij
deze van zijn naam en adres voor-
zien had en de schrijver van een
strafbaar stuk zelf, zo nodig door
prompte medewerking van de uit-
gever, aangepakt kan worden.

• Het;'gaat hier om misdrijven- door
middel van de drukpers gepleegd,

boek van strafrecht meer voor dan
men 20 oppervlakkig denken zou
zoals schending van geheimen van
staatsbelang, belediging van leden
van' het koninklijk huis, van 'be-
vriende staatshoofden of van offi-
ciële vertegenwoordigers van bui-
tenlandse mogendheden, opruiïng,
schennis van de eerbaarheid, smaad-
schrift en laster.

De wet maakt bij persdelicten
geen enkel onderscheid tussen cate-
gorieën van auteurs, of dit nu eigen
mensen of inzenders zijn. Evenmin
kent de wet het begrip redaktionele
verantwoordelijkheid. Verantwoor-
delijk is in eerste instantie de uit-
gever of in zijn plaats de schrijver
wanneer die vervolgbaar is.

Bij vervolging wegens een straf-
baar ingezonden stuk, waarvan de
schrijver niet bekend is „noch op de
eerste aanmaning, nadat tot het
instellen van een gerechtelijk voor-
onderzoek is overgegaan ,is bekend-
gemaakt", wordt dus niet de hoofd-
redakteur, noch de rubriekredak-
teur, maar de uitgever beboet of tot
gevangenisstraf veroordeeld. Het is
hard voor de directeur, maar zo is
het.

Aangezien zij primair aanspra-
kelijk zijn en dat blijven wanneer

aanstonds bekend
zelfs de vraag

de dader niet
wordt, is het
of men een (hoofd)redakteur, die de
auteur- wel kent, als getuige kan
oproepen en bij weigering om de
naam te noemen door gijzeling hier-
toe kan trachten te dwingen.

Die mogelijkheid is er wel als de
justitie de vervolging op een andere
grondslag stelt en niet het pers-
delict tot uitgangspunt neemt, maar
rechtstreeks op zoek gaat naar de
auteur van het strafbare geschrift.
Dan blijft de uitgever buiten schot
en kan de journalist, van wie men
vermoedt dat hij meer weet, als
getuige worden opgeroepen.

De tweede constructie is de waar-
schijnlijkste. Bij duistere pamflet-
ten zal de politie op zoek gaan naar
de uitgevers, maar bij een bona
fide dagblad is er weinig strafrech-
telijke eer te behalen aan het ver-
volgen van een feitelijk onschuldige
directeur, terwijl de eigenlijke da-
der, dus de schrijver van het straf-
bare stuk, en de redaktie die het
plaatste, vrijuit gaan.

In bepaalde gevallen kan de poll-
tie de verantwoordelijke redakteui
rechtstreeks aanpakken, namelijk
als medeplichtige, wanneer hij de
oorspronkelijke dader opzettelijk
behulpzaam is geweest. Die opzet
moet dan bewezen worden.

Afgezien van deze theoretische
mogelijkheid zal een ingezonden
stuk met strafbare inhoud leiden
tot een vervolging van de schrijver
als zijn naam bekend is en als die
anoniem is uitlopen op een somma-
tie aan de hoofdredakteur om do
schrijver aan de justitie bekend te
jnaken." ' ,

Tot zover mr. Niessink. Nu rijst

van. een.
Vrijwel alle volken
liébben door de
eeuwen heen uit-
drukMng gegeven
aan liet standpunt
dat zij tegenover het

leven innamen. Langzamerhand
zijn wij deze uitdrukkingen gaan
samenvatten onder de verzamel-
naam „kunst".

Valt er in vroegere tijden een
soort eenheid van gedachte waar te
nemen in deze uitdrukkingen, al-
thans gedurende een bepaalde pe-
riode, onze tijd kenmerkt zich door
een bonte en tegelijkertijd benau-
wende verscheidenheid van vormen.
Indien men zou moeten aanduiden
wat -momenteel de centrale gedach-
te van de kunst is, rond welke de
kunstenaars zich groeperen, dan is
dit niet mogelijk.

Nimmer heeft een tijd zulke vol-
strekt verschillende standpunten en
standpuntjes, nieuioigheden en na-
volgingen, theorieën en twijfels in
zich verenigd. Kunst is een soort
octrooibureau geworden waar de
kunstenaar zijn nieuwe vinding kan
deponeren. Want originaliteit en
gedurfdheid staan momenteel hoog
genoteerd. Een kunstenaar die —
bij wijze van spreken' — niet iedere

maand met een nieuwe vondst komt
wordt niet meer geheel voor vol
aangezien.

Dat dit alles ten koste van be-
tekenis, diepgang en oprechtheid
gaat, wordt slechts zelden beseft.

Hypocriso en zelfoverschatting
zijn aan de kunstenaarswereld op
dit ogenblik zo weinig vreemd, dat
de vrees, die door enkelingen we-
gens deze gang van zaken wordt
gekoesterd, zeer begrijpelijk is. De
verwarring en de chaos zijn zo on-
overzichtelijk en volgen elkaar zo
snel op dat de voorspelling, als zou
de Westerse wereld heVben afge-
daan als cultuurgebied, opgeld be-
gint te doen.

De triomf van de meest onnozele
en inhoudloze artistieke voortbreng-
selen schijnen deze profetie te on-
dersteunen. De haast, de drang
naar originaliteit, die in het geestes-
leven van de kunstenaar is door-
gedrongen dreigt inderdaad een
vernietigende invloed te hebben.

Door de elkaar snel opeenvolgende
meningen, richtingen en vormen,
heerst thans in de gebieden van de
kunstenaars een uitputtende droogte
die — en dat is wellicht het meest
tragische — door hen wordt ver-
sleten voor de rijke bron van deze
eeuw.

echter de vraag: schendt i?.o. ver-
antwoordelijke redakteur de jour-
nalistieke — wettelijk niet erkende
maar desondanks immer gehand-
haafde — zwijgplicht, wanneer hij
de identiteit van de schrijver van
een ingezonden stuk aan de justitie
bekend maakt?

Dat is niet zo eenvoudig met ja
of neen te beantwoorden.

Wanneer iemand een ingezonden
stuk schrijft en zijn identiteit hetzij
achter initialen hetzij achter een
schuilnaam verbergt (waarbij na-
tuurlijk als eis gesteld is, dat de
redaktie deze indentiteit wel kent),
moet hij er zeker van 'kunnen zijn,
dat de redaktie deze identiteit' niet
tegenover derden onthult. Hij stelt
er immers duidelijk prijs op, dat
deze verhuld blijft.

Dat eist dus van de verantwoor-
delijke redakteur, dat hij zeer nauw-
lettend kennis neemt van de inhoud
van dit stuk en nagaat of het even-
tueel zou kunnen leiden tot een
civiele- dan wel een strafrechtelijke
vervolging. c-'-, .*

Meent hij op goede gronden het
stuit zonder bezwaar te kunnen
plaatsen, dan garandeert hij daar-
mede in feite de inzender, dat hij de
verantwoordelijkheid voor dit stuk
van hém overneemt.

Dit ligt, strikt genomen, op een
andere vlak dan de journalistieke
geheimhouding.

Wanneer vervolgens mocht blij-
ken, dat het ingezonden stuk naar
het oordeel van de rechter over de
schreef gaat, dan is de verantwoor-
delijke redakteur moreel verplicht,
de schuld op zich te nemen, niet op
grond van de journalistieke zwijg-
plicht, maar omdat hij zelf in ge-
breke is gebleven. Iets anders is het
natuurlijk, wanneer de redakteur er
ingevlogen is en tengevolge van de
handigheid (lees: onoprechtheid)
van de inzender niet kon vermoeden
dat hier een wetsovertreding werd
begaan. Dan behoeft hij tegenover
zulk een inzender ook geen egards
in acht te nemen, dan is hij zelf

mede de dupe en kan de verant-
woordelijkheid daar leggen waar ze
behoort, namelijk bij de man die
ham heeft gedupeerd.
\. Zou men de inzender van tevoren

hebben gewaarschuwd en zou hij er
nochtans op staan, dat zijn stuk
wordt gepubliceerd, dan zou men
hem ook meteen aansprakelijk moe-
ten stellen voor de gevolgen en
hem duidelijk moeten, maken dat,
indien de justitie zich met het ge-
val zou bemoeien, £fjn anonimiteit
door de redaktie niet gehandhaafd
zou kunnen worden.

In het algemeen heerst b;j het
publiek de mening dat de identiteit
van een ingezonden-stukken-sch~~ij-
ver door de redaktie niet wordt
onthuld. Daarvan zal de redaktie
moeten uitgaan. Ze zal zelf terdege
moeten toezien op de inhoud van
deze stukken en zo nodig de inzen-
der moeten waarschuwen en het
bovenbedoelde voorbehoud moeten
Knaken.

Maar heeft de redaktie door een
• abuis, door onoplettendheid of an- .
dere oorzaak over de schreef gaan-
de ingezonden stukken opgenomen
waarmee ze „last" krijgt, dan zal
ze uit hoofde van haar fatsoen zélf
de last moeten dragen.

Wanneer men de zaak zo bekijkt,
krijgt de vraag of het opnemen van
anonieme ingezonden stukken wen-
selijk is, dan wel volledige onder-
tekening moet worden verlangd, een
geheel ander aspect. Want men zal
er zich op moeten bezinnen of men
de konsekwenties, die onverhoopt
het gevolg zouden kunnen zijn van
de „anonieme" praktijk, wel zal wil-
len accepteren!

*) Tot juist begrip van de zaak
zij vermeld, dat dit tegen de Mare-
chaussee gerichte ingezonden stuk
met de volle "naam van de schrijver
was ondertekend, maar om onna-
speurlijke redenen alleen van diens
initialen voorzien in de krant ver-
scheen, dit volgens de hoofdredak-
teur van het in Arnhem verschij-
nende blad.

Actie veilig verkeer

Meer ruimte maken
Het Verbond voor Veilig Verkeer opent de nieuwe serie kernthema-
acties 1961 met een dringend appèl, méér rechts te houden en méér
ruimte 'te maken.

Het niet of niet-voldoende rechts-
houden is een factor in het verkeer,
die talloze ongelukken veroorzaakt
of medeveroorzaakt. Die bovendien
in heel veel gevallen de vlotte door-
stroming van het verkeer — waar-
aan zo dringend behoefte bestaat
nu het ruimtegebrek zich steeds
meer óók op de weg manifesteert
— ernstig belemmert.

Rechtshouden, dat wil zeggen
niet midden op de weg, maar óók
niet met twee wielen op de berm,
is een punt in. het weggedrag, dat
de rijstijl van de evenwichtige wég-
gebruiker kan typeren. De beste
weggebruikers zijn eigenlijk zij die
opvallen door niet op te vallen. Die
— zo veel als mogelijk — recht-
lijnig op 30 a 40 cm van de rechter
wegkant rijden en blijven rijden.

Het is onbegrijpelijk, dat velen,
op wier rijstijl overigens niets is

aan te merken, het met dat „rechts-
houden" niet zo nauw menen te
moeten nemen. Waarom? Dat is
een vraag, waarop maar niet zo
een twee drie antwoord te geven
is en waarover zelfs psychiaters en
sociologen zich het hoofd breken.
Verklaringen van uiteenlopende
aard zijn er voor gegeven. Het te
onpas midden op de weg rijden zou
wijzen op onzelfstandigheid of im-
poneerzucht of behoefte aan lei-
ding, op „onderontwikkelde" ruim-
tebeleving, op geldingsdrang enz.

Dit mag allemaal waar zijn, vast
staat dat er ook een behoorlijk
dosis nonchalance in het spel is. Dat
de weggebruiker dikwijls eenvou-
dig vergeet, dat zoveel mogelijk
rechtshouden een van de eerste
plichten op de weg is. Een plicht
die een belangrijke garantie in-
houdt voor de verkeersveiligheid.



Voor goed WIT-, BE-
HANG- EN SCHILDER-
WERK: Rupprecht, Zand-
voortselaan 17, tel. 3959.

WIST U
dat 20% korting op alle

Btoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische waaserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Voor al uw M E T S E L -
WBRK naar W. Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

Zie onze speciale

NOOY's
aanbiedingen

in onze etalage Gzote Krocht I !
Nimmer kocht u zó voordelig!
Voor de koude nachten:
PRACHT ZWANENDONS DAMES PYAMA'S

voor ƒ 6,75. Iets geweldigs
Ook in deze tijd van koopjes:

Wacht niet te lang
en doet uw voordeel!

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 — TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor v.w BBUIDS- en GRAFWESRK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Wie wordt MISS BRIL 1961?
Inlichtingen bij:

OPTICIEN A. G. SLINGER
Optiek — Staalwaren
POSTSTRAAT 12 t/o consultatiebureau
Telefoon 4395
Erkend leverancier alle ziekenfondsen

Verkiezing
Miss Bril 1961

Vraag uw

Opticien Looman
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174
Erkend fondsleverancier

PRU1MING bij
Wonder van Zandvoort

ZIET ONZE ETALAGE
Swaluëstraat 9 - Telefoon 2418

Bloemenmagazijn ,Noord'
M. Schniedewind

Vondeüaan, hk v.d. Moolenstraat
Telefoon 4320

Levering alle soorten bloemwerk o.a.

bruids- en grafwark
IEDERE DAG VERSE BLOEMEN

Taxi 2600
Dag en nacht

GROTE KROCHT 18

Voor heffere
Baby-huïdje

POEDER-ZALF
OLIE • ZEEP

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en
A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058

WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde •
Zeestraat 67, t^foon 2720

APOTHEEK:
14 t.m. 2(f januari:

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
Wrnne, Haltestraat 8, tel. 2389.

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
•"allen.

Zondag 15 januari
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem, telefoon
13164

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 15 januari

10.30 uur: ds. C. de Ru. Bediening
H. Doop.
19.00 uur: jeugddienst in 't jeugd-
huis. spr. ds. W. H. Buijs.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis.
10.30 uur: spr. de heer G. J. Huy-
gen.

NKD. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 15 januari

10.30 uur: ds. C. P. Hoekema
(d.g.) uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
Zondag 15 januari

10 uur: Dr. P. J. Richel van Heem-
stede.
17 uur: Dr. P. J. Richel.

Gat. zondag 12.
Het Huis in de Duinen:

19.30 uur: ds. H. W. Wierda van
Haarlem-Noord.

PAROCHIE H.H. AGATHA,
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
's Avonds om 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 u.; 's avonds om 7.30 u. Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 17 januari

15 uur: samenkomst in „Fniël"
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Faradijsweg no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 15 januari, 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door drs. F. P. Huy-
gens. Onderwerp Spanning en over-
spanning bij het onderwijs.

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Balansopruiming m KORT
Grootser en radicaler dan ooit ...

met ongekend lage prijzen!!
Daxnesondergoed
STRETCH SLIPS | go
in diverse kleuren *"
Katoenen
DAMESCAMISOLES -t ̂ £8
met bustevorm, slechts *
Katoenen
DAMESSLIPS v.a. ..
Pcst-anten BEHA'S
vanaf

94

_
88

Restanten
zuiver wollen CAMISOLES
van bekende buitenlandse
merken. Bijzonder
voordelig! vanaf

A gg
>•"

Herenondergoed
Interlock HEREN ._
SINGLETS kl. maat 48
Interlock HERENSLIPS
Mooie kwaliteit

1,14 - 0,98
QQöö

Singlets
Lange Interlock
HERENPANTALONS
m. elastiek slechts ...
Interlock
BORSTROKKEN
Korte mouwen

QO
«»w

2-28

Nylon ondergoed
Mooie nylon
DAMES ONDERJURKEN
Rijke kantgarnering f* 40
in div. kleuren 6,98 O'̂ u

Nylon JUFONS in diverse
kleuren met mooie A AO
kanten strook 4,98 *t"™*
Snoezige charmeuze
DAMES ONDERJURKEN
m. nylon kantgarnering O Qfl
'n Koopje : O1*0

Honderden koopjes!

NYLONS
Modekleuren, zonder naad 1,45 en 1-Z5

met naad
1.Z5

Meisjes en jongens
ondergoed
JONGENS SINGLETS
en SLIPS vanaf
MEISJES CAMISOLES
met kant

Bijpassende slips

38

78
18

ZWANEDONS
MEISJES PYAMA'S A4&
Leuke dessins, maat 2 T»
Verder kl. stijging per maat.

JONGENS OVERHEMDEN
en BLOUSONS met
korte en lange mouwen < Q
vanaf JL.8Z

Partij wollen fantasie camisoles en directoires Iets beschadigd 42 44 46 48
2.78 2,98 3,28 3.48

ZWANEDONS
DAMES PYAMA'S
Gedessineerd jasje
m. effen pantalon nu.. 8.68

Gebloemde zwanedons ff 48
NACHTHEMDEN A
Grote maat 8,28
Effen zwanedons Gebloemd
per meter 98 et 1,38

HERENOVERHEMDEN
Sanfor en nb-irin 63.98
Bekende merken v.a. .. ̂ 3
Restanten WEEKEND SHIRTS
extra voordelig

Party Helanca
HERENANKLETS
Moderne dessïns
van 4,50, nu voor

Niet afgeprijsde peignoirs en dusters
met 10% korting

H U I S H O U D G O E D met buitengewone koopjes """™°">«•"**•om uw linnenkast bij te vullen!

Onze bekende „paploze" lakens en slopen
GLAD SLOPEN LAKENS 2 persoons

Hotelsluiting 150 x 240 180 x 240
1.78 5,98 7.28

2 x cordon 2.28 2 x cordon 6.58 . 2 x cordon Ï.88

THEEDOEKEN, sneldrogend met kleine foutjes 1,28-1,18-0,98- 94

Partij „Twents" graslinnen lakens en slopen
met kleine foutjes ,
SLOPEN glad 1.98 2 x cordon 1.98 gehord. 2.28
LAKENS glad 6,98 2 x cordon 7.68 gebord. 7.98/8,98
150 x 240
LAKENS glad
180 x 240

8,48 2 x cordon 9,28 gebord. 9.68/9,98

PARTIJ LAKENS EN SLOPEN
van een zeer bekend merk Nu onder merk „Assepoester"

SLOPEN LAKENS LAKENS
Hotelsluiting 150 x 250 180 x 250

Glad 4,90 per paar 7,90 8.90
l x cordon 5,90 per paar 8.35 9,45

Pracht BADDOEKEN
fraaie desins, iets besch. 4 QO

2,98 - 2,68 - 2,48 - ijOÖ

WASHANDJES 38 - 34 28

Badstof
Keukendoeken.

Vrolijke frisse kleuren
Iets besch. A no

1,78 - 1,68 - 1,44 - IjfcO
PANNELAPPEN 36 et

FLANELLEN
LAKENS

van een bekend merk
Ie keus 150 x 230 180 x 230

5.48 6,48
Gekleurd streepdessin

Partijtje Hydrofiel en Oogjes-

LÜIIRS
van een bekend merk QQ

Slechts %7O

ONTBIJTLAKENS
met kleine foutjes
130 x 130 130 x 170

4.98 5.48
Leuke aparte dessins

Partij Damast Tafel-
lakens en Servetten
Partij
Ver beneden de normale prijs!

Gekl. SERVETTEN 78

Restanten zuirer wollen Damesvesten nu 9,98 Niet afgeprijsde dames, heren- en kindervesten, pullovers 10 % kort.

ALLE SOORTEN

DEKENS
TEGEN •

Spotprijzen l
MOLTON DEKENS
in diverse maten

Vanaf 3,38
Div. soorten VITRAGES
ruimen wij
extra voordelig op!!

J. TH. K
Grote Krocht 30-36 - Telef. 2666



Tweede blad van de Zandvoortse Courant Vrijdag 13 januari 1961

CK

Zandvoortmeeuwen
Uitslagen sondag 8 januari:

Zandvoortm.-QSC afg.
DEM 2-Zandvoortm. 2 afg.
Terrasvogels 3-Zandvoortm. 3 0-4
Van Nispen 2-Zandvoortm. 5 2-2
DSK 3-Zandvoortm. 6 afg.
Zandvoortm. 7-Benova 4 4-2
DSB 5-Zandvoortm. 8 1-3

Junioren:
Velsen a-Zandvoortm. a afg.
VI. Vogels a-Zandvoortm. b 1-2
HFC c-Zandvoortm. c afg.

Programma zaterdag IJf januari:
Zandvoortm.-SNL 15 u.

169 SVJ 2-Zandvoortm. 2 14.30 u.
Adspiranten:
191 Zandvoortm. a-WH a "15- u.
209-Haarlem c-Zatfdvoortm. c 15 u.
227 Zandvoortm. d-EDO c 14 u.
246 Telefonia a-Zandv.m. f 15.15 u.
258 Zandvoortm.' g-VEW a 14 u.
Programma zondag 15 januari:

Watergr.meer-Zandv.m. 14 u.
Zandv.m. 2-VSV 3 14.30 u.

22 Zandvoortm. 3-EHS 2 9.45 u.
59 Zandvoortm. 4-WD 2 afg.
56 BSM 3-Zandvoortm. 5 12 u.
65 Zandv.m. 6-Haarlem 7 9.45 u.

Junioren:
110 Zandv.m. a-Haarlem a 12 u.
136 WH a-Zandvoortm. b 12 u.
152 DIO b-Zandvoortm. d 9.45 u.
157 DCO b-Zandvoortm.e uitg.

V

Opstelling Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal van Zandvoort-
meeuwen komt a.s. zondag in de
wedstrijd tegen Watergraafsmeer,
in de volgende opstelling uit:

Kniese; Stokman en Stobbelaar;
Kraai jenoord, Koning en Water;
van der Mije, Visser, Keesman,
Oosterbaan en Halderman.
Reserves zijn: Heyne en Molenaar.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslag zondag 8 januari:

EHS 9-TZB 4 0-5
Programma zaterdag Mt januari:
256 HBC adsp. g-TZB b 15 u.
Programma sondag 15 januari:
44 Halfweg 3-TZB l 14 u.
74 EHS 6-TZB 3 12 u.

100 DSB 5-TZB 4 12 u.
124 Geel Wit jun. a-TZB a 14 u.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
afd. volleybal
Uitslagen woensdag Jt januari:
Heren:

OSS-PSCB 3-0
OSS 2-Alliance 2 0-3

Programma woensdag 18 januari
in de Wim Gertenbachschool:
Heren:

OSS 2-PWN 2 19.30 u.
OSS-HBC 20.30 u.

Zandvoortse Korfbalclub
Zondagochtend ontmoet het eerste
twaalftal Nieuw Flora 3. Het a-
twaalftal ontvangt a.s. zaterdag
Oosthoek b.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde KJC Zand-
voort de tweede ronde voor liet
kampioenschap van januari. No l
werd W. Renout, 2e D. Visser, 3e
G. Meij, 4e J. Paap.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Programma van de Zandvoortse
Hockey Club.
Zondag 15 januari
Heren:
BMHC 5-ZHC \

ZHC 2-BMHC 7 14 uur
ZHC 3-BMHC 9 10.30 uur
ZHC 4-Ever Swift 2 12.15 uur

Dames
BDHC 4-ZHC l
Alliance 5-ZHC 2 14 uur

januari

14 uur

15.15 uur
Jongens c-Rood Wit c 15.15 uur
HBS q-Wolven

Programma zaterdag 14
Rood Wit b-Meisjes a
Meisjes 'b-Alliance c
HBS b-Jongens a
Jongens b-BMHC f

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen in de strijd om de
wisselbeker luiden als volgt:
Roetemeyer-Gerritsma 1-0
Termes-Nielsen Va'Vs
Giskes-Slijkerman "o-ï
Kop-E!dering 0-1
v. d. Brom-Kroon 0-1
Vos-Merkelbach Vs'Vs
De Bruin-De Jong afgebr.
Van Duyn-Van Keule 1-0
Mühlenbruch-Tepper Vs-Vs
Luykx-Coenraad 1-0

Burgerlijke Stand
6 januari-12 januari 1961

Geboren: Harriet, dochter van K.
van Ettekoven en H. Kiela.

Ondertrouwd: Hendrik van Duijn
en Hendrika Angenieta Elisabeth
Johanna.

Getrouwd: Jan de Veen en Maria
Cornelia ter Wolbeek.

Geboren buiten de gemeente:
Daphne, dochter van M. J. Düisfer-
hof en G. A. Makkinga; Martine
Catherihe Louise, dochter van G.
van der Puil en C. L. Koning; Peter
André, zoon van M. P. Bollman en
A. A. Koppe; Franciscus Hendrikus
Maria, zoon van C. L. Stokman en
M. E. van Leuven; Marcus Inno-
centius Maria, zoon van C. L. Al en
A. M. E. Bosdriesz.

Overleden buiten de gemeente:
Willem Giskes, oud 68 jaar, ge-
huwd met R. Lambooij.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w.

jan.
35 1.51 10.—
36 2.44 10.30
17 3.36 11.30
38 4.25 —.—
39 5.10 0.30
20 5.59 1.30
21 6.47 2.—

I.W.

Samengesteld

14.10 22.-
15.03 23.-
15.52 24.-
16.38 12.30
17.28 13.—
18.17 34.-
19.07 14.30
door P. v.d. Mije KCzn

strand
berijdbaar
6.00-12.—
6.30-13.—
T.30-14.—
8.30-14.30
9.00-15.30

10.00-16.—
10.30-17.—

GEZELLIG MIDDELPUNT!
PHILIPS TELEVISIE, 53 cm beeld,
compl. geplaatst vanaf ƒ 9,- p.w. na de
eerste betaling
PHILIPS RADIO
Mooi van toon!
Modern van vormgeving.
Geschikt voor stereo-gramofoonmuziek
Uw oude radio heeft inruïlwaarde!

Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST X • JÜM JT wHC&Clï
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Radikale

opruiming
Profiteert Profiteert

Door de zachte winter gaan wij onze najaarsgoederen voor minder dan
de helft van de prijs verkopen. GEEN speciale opruimingsartikelen,
doch onze normale mooie kwaliteitsgoederen.
U krijgt koopjes als nooit tevoren en gaan onze restanten voor

BELACHELIJKE PRIJZEN
er uit. U zult deze prijzen, tevergeefs in Haarlem en Amsterdam zoeken.

Enkele voorbeelden uit Aeze radikale opruiming:

1. TWEEDROKKEN, zuiver wol, div. maten van ƒ 12,95 voor
2. ZUIVER WOLLEN GLADDE ROKKEN

diverse maten van ƒ 16,90, ƒ 14,50 voor
3. ZUIVER WOLLEN GLADDE ROKKEN

diverse maten van ƒ 24,75, ƒ 21,50 voor
4. RESTANT TERLENKA ROKKEN van ƒ 19,75 voor
5.'ZUIVER WOLLEN PANTALONS

smalle pijpen van ƒ 23,95 voor
6. RESTANT BLOUSES diverse maten vanaf
7. RESTANT YERSEY COSTUMES, ƒ 69,50, ƒ 49,59, vanaf
8. RESTANT ZUIVER WOLLEN PULLOVERS reeds vanaf
9. RESTANT ZUIVER WOLLEN VESTEN vanaf

10. Op alle niet afgeprijsde artikelen krijgt u gedurende de
nog eens 15% korting!

ƒ 2,97

ƒ 3.56

ƒ 5.36
ƒ 5.9S

ƒ 7,65
. ƒ 2.19
ƒ 19.50
ƒ 2.37
ƒ 9.50

opruiming

Wrijft uw ogen maar uit, doch komt u tijdig, daar de voorraad van onze
restanten maar beperkt is. '*Het - is de moeite waard, en zij die vroeg
komen hebben de allergrootste koopjes.

Komt allen tijdig naar de radikale opruiming bij

Modehuis „S. PILLER"
Kerkstraat 4, telef. 3397

AAN WEDERVERKOPERS WORDT NIET VERKOCHT



Balans-

opruiming
14 januari vanaf 9 uur
Interlock KINDERBORSTROKJES korte mouw
maat O en l ƒ 0,98
Jansen en Tilanus wollen HERENONDERGOED
en B.V. JONGENSBROEKJES f 3,85 nu ƒ 2,98
Gemoltonn, BORSTROKKEN maat 6/7
lange mouw van ƒ 7,60 nu ƒ 5,98
Wollen KINDERJASJES van ƒ 22,75 nu ƒ15,—
BABY VESTJES, geel ƒ 2,98

„Delana"
BABYVESTJES maat 0-1 ƒ 4,28
„Delana" KLOKROKJES, grijs m. 55/65 ƒ 7,98
„Delana" MEISJES PULLOVERS geel en bleu
maten 4 t.m. 10. Maat 4 ƒ 6,95
WOLLEN CAM3SOLES, TMA 44/46 ƒ 2,98
FLANELLEN HEREN RUIT BLOUSON f 7,78
FLANELLEN JONGENS BLOUSON v.a. ƒ 5,48
WOLLEN JONGENS SOKJES
voor 24/30 schoen ƒ 0,92

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

enz. enz

Ziet onze etalage

Voor het grote VARA CABARET

„Wat een geluk"
met Rudl Carrel, Willy Alberti
the Spotlights e.a.

op woensdag 18 jan. a.s. in Monopole
zijn oofc voor niet leden nog enkele
plaatsen verkrijgbaar bij

A. Molenaar, A. J. v. d. Moolenstraat 4

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon ,20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw • Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Laat ze smullen!
Extra reklame bij
Slagerij Burger
HALTESTRAAT 3

750 gr. varkenskarb ...... 2,98
750 gram riblappen ...... 3,48
750 gr. pracht lappen ..... 2,78

gr. kalf slappen ........ 3,48750
750 gr. braadworst of
saucijzen

Voor de boterham:
100 gr. gek. worst en
100 gr. ham, samen

Maandag en dinsdag
250 gr. tartaar 1,1O
250 gr. bief stuk, z. mals 1.68

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o 1.25
Mager en heerlijk gekruid
100 gr. pork en
100 gr. saks, samen

2,48 150 gram lever 29

Grote sortering
heel fijne vleeswaren

o.a. Am. corned beef, Berli-
ner, Brunswijker, theeworst,
hausmacher, geh. casseler rib,
gek. tong, rauwe ham, enz.

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

FAMILIE
DRUKWERK
GERTENBAOBS DRUKKERIJ

Achterweg l, telef. 2135

Vergaderkalender
16 jan. Humanistisch Verbond, Ge-

meenschap Zandvoort, lezing, Het
huis in de duinen. Spr. J. P.
Schultink. Ond.: De diepe zin
van sprookjes.

17 jan. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, lezing, Gemeen-
schapshuis, zaal 3. Spr. P. L.
Duinker. Ond.: Flora en fauna
in de duinen van Noordholland.

20 jan. Herv. Contactver. Omnibus,
openbare bijeenkomst, Jeugdhuis
Herv. Kerk.

23 jan. Stichting Culturele Kring 't
Helm, toneelvoorstelling, Mono-
pole.

23 jan. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, praatavond, Calvijnzaal.

27 jan. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, Schouwburgmid-
dag.

6 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, .lezing, Zomerlust. Spr.
mr. O. H. van Wijk, Heemstede.
Ond.: Misdaad en straf. - .

7 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Excursie naar
Banketbakkersschool te A'dam.

8 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Koffieuurtje,
Meijershof.

14 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Jaarvergadering
en filmvertoning, Gemeenschaps-
huis. m

Tweede helft febr. Humanistisch
Verbond Gemeenschap Zandvoort,
lezing, Gemeenschapshuis, zaal 3.
Spr. J. v. d. Molen, Haarlem. Ond.
Sexuele opvoeding en moderne
jeugd.

20 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr,
J. W. van ZeijL

24 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen
afd. Zandvoort, EMKA show, Ge-
meenschapshuis, verzorgd door
mevrouw M. Krispijn. •

TIJDELIJKE RECLAME

3 halen 2 betalen
LAAGST GEPRIJSDE GRATIS
BIJVOORBEELD:

KOSTUUM . .
MANTEL . .
JAPON . „ .

N 17 ZI "71? H Een be9rip voor
• V • JT*£iJu J1L goed chemisch reinigen

GROTE KROCHT 21, TELEFOON 2574, ZANDVOORT

f4,75
f4,75
f 3 , 2 5



RADIO EN TELEVISIE
WASMACHINES
STOFZUIGERS

„___„_ , ___„_ CENTRIFUGESSCHAUB LORENZ PLATENSPELERS
BLAUPUNKT KOELKASTEN

PHILIPS
ERRES J. KEUR

ectro-raaw-iec
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Orote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze showroom tonen wij U het allernieuwste - Betaling desgewenst in overleg

Maandag 16 januari - 9 uur
-'starten, wij met onze originele

Amsterdamse opruiming
ZIET ONZE ETALAGES

Fa Schuilenburg, Gr. Krocht 5-7

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rjjks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Bij deze maak ik bekend dat vanaf heden door de

Fa Luyendijk & Bisenberger
geen klantenwerk meer kan worden aangenomen.
Gaarne wil ik van deze gelegenheid gebruik
maken en mijn geachte clientèle dank zeggen
voor het, door de jaren heen, in de firma ge-
stelde vertrouwen.

J. J. BISENBERGER

Door de bijzonder hog» vleeswarenomzet
vindt dagelijks bevoorrading plaats

Daarom verse en goedkope
VLEESWAREN
CERVELAATWORST 150 gram 55
HEERLIJKE HAM 150 gram 59
BOTERHAMWORST 200 gram 39
De echte HAAGSE LEVERWORST .„
stukjes 200 gram 45
BLOEDWORST 200 gram 39
BOEREMETWORST 100 gram 35
Laatste week GELDERSE ROOKWORST __

ong. 250 gram 29
GEKOOKTE WORST 250 gram 59
SAKSISCHE LEVERWORST 100 gram 37
KAAS Goudse volvet 500 gram 125

belegen 500 gram 139
MARGARINE 3 pak 89
BISKWIE 400 gram 49
ZACHTE MELKCARAMELS 200 gram 49
HOESTMELANGE 200 gram 45

TERROX fantastisch goed zelfwerkend
wasmiddel 3 pakken 98

Ralnbow toiletzeep 3 stukken 49

EXTRA KOOPJES
2 grote potten appelmoes 79
Ananas heel literblik 1,39
Doperwten... 2 halve blikjes 75

l blik spinazie en
l blik erwten met wortelen samen 90

Kapucijners, kant en klaar literblik O9
Spliterwten 500 gram 29
Nestmie voor bami 500 gram 49
Varkensvlees, blik * 200 gram 59
Natuurhoning pot 98
Jam, 6 smaken pot 59

Plus uw dividend!

HAARLEM

GROTE KROCHT 15 — ZANDVOORT

ZWANEDONS DAMES- EN
HERENPYAMA'S, ook grote maten.
Damesnachtjaponnen ook gr. maten
l- en 2-persoons flanellen lakens
Wol en half wollen dekens, ook ge-
stikte dekens. Ook in BEDRIJFS-
KLEDING Ie kwaliteiten en ruim
gesorteerd.
Dus voor alles op textielgebied:
S., van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Pracht handen
T"be 95 et Hamea-Gelei
H«l 1% Am H«m«m«ll» dia 't 'm doet

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN .2, TELEFOON 2164

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoor* Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23

GLAS-ASSURANTIE

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen .noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemielin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf O. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v/h Elsvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenoaclis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

en pijn wég-
wrijven met
DAMPO

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote ƒ 3,00
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gr. schoudercarbonade ... 3,50
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
Ruime sortering knakworst
in blik 0,98
Busje Smag (Unox) 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

ruimt op!
tegen prijzen waar
'n ieder voor koopt

ZATERDAG U ÜANUARI

Opruiming van wintergoederen
met kortingen van 10% tot 50%
Verder een aantal artikelen met weeffoutjes e.d.
tegen belachelijk lage prijzen

E |IEi R II EI Ei
m U Li UULIl

De speciaalzaak voor herenkleding en herenmode
KERKSTRAAT 20 - TELEFOON 3136

Balans-OPRUIMING speelgoederen
MERKELBACH KERKSTRAAT 6a

bij 250 gram Sparkoffie
Kandijkoek van 00 voor 49-10%

elk 2e blik Spinazievan 64voor 49-10%

eik 2e blik Soepballetjes „_
van 69 voor 49-10%

Pudding 3 pakjes zonder suiker
of 2 pakjes met suiker voor 49-io%

Cacao pakje 100 gram van 55 voor 49-10%

Calypso pak wafels voor 49-10%

Hoestmelange Van5ó"voor 49- 10%

Schoencrême voor 49-

TheeWOrSt per stuk 100 gr. voor 49-10%

Gezouten vet spek
300 gram voor 49-10%

Eierbeschuit 2 rol voor 49-10%

Siamrijst pak van 56 voor 49-10%

Margrieten ko»k|«, ISO gram voor 49-10%

gildlfl van 12-19 Januari

Slecht beeld f (sneeuw)
ANTENNE INST. ZOUT-
AANSLAG VRIJMAKEN.
J. Kerkman, Burg-. Beeck-
manstraat 36, tel. 4307.

\Nu z e l f schilderen.'!
l Losse oliegrondverfl

a ƒ 1,25 per kg.
l Ouderwetse GLANS-1
i VERF a ƒ 2,25 p. kg!1 VERF voor BIN- "

NEN en BUITEN - \
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

^Dutra-verfmalerij}
IN.Z. Voorburgwal 251
\ Amsterdam-G., telef.j
|43542 (naait Wijera)!

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

SNELSTOMERIJ
ZANDVOORT

Dames- ot herencost... 2,00
Mantel of topper 2,50
Colbert 1,75
Japon (eenv.) 1,7S
Pantalon 1,25
Trui of jumper 0,90
Mits gebracht en gehaald

Tevens uw adres voor
overhemdenreparatle «a
alle voorkomende kto-
dlngraparatie.
Snelstomerij Zandt»**»*
Schoolstraat (naast
Drukkerij v. Deurgen)

Elke fijnproever:
prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



FAMILIEBERICHTEN

O. van Duijn—A. van Duijn-Paap
danken bij deze voor de grote be-
langstelling, die zij hebben onder-
vonden bij hun 50-jarig huwelijks-
feest.
Zandvoort, 12 januari 1961
Gasthuishofje 7

Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen wij onze
hartelijke dank aan buren en be-
kenden, voor de vele bewijzen van
deelneming ondervonden bij het
overlijden van onze geliefde vader
en grootvader

AREND KEUR
In het bijzonder dr. van Es, ds. de
Ru en zuster Annie dank voor hun
goede zorgen.

Uit aller naam,
JL. Koster-Keur

De lieer en mevrouw
ZWERVER-BROERSMA

Met dank en wederkerige heilwens

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeerwerk

Telefoon 2937 of 02500-17069

SALON

Internationale coiffures
Manicure — Teinture
American Ten minute

Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

ABONTfBERT V

of de

ZANDVOORT8E COURANT

Balans-opruiming
l pers. deken 150 x 200 nu ƒ 13,95
100 % wollen Didas deken 150 x 200

nu ƒ 34,95
100 % wollen v. Wijk deken
150 x 210 . ƒ 49,75
15% KORTING ƒ 7,50

NU ƒ 42,25
Binnenveringmatras met zomer en
winterkant 80 x 190 van ƒ 75,—

NU ƒ 54,-
Binnenveringmatras 80 x 190

NU ƒ 47,50
Schuimplasticmatras 80 x 190

NU ƒ 37,95
Etagebed 2 x 80-190 ... NU ƒ 49,—
Divanbed 80 x 190 van ƒ 33,50

NU ƒ 29,75
Verder diverse koopjes

Beddenmagazijn
W. H. Kemper

Haltestraat 21, tel. 2119 en 2344

Nieuwe Volkswagens
'60 ƒ 7,- p.d. 4- 7 et p.km.
En Opel Rekord, 61
Pieters, Haarl.str. 2,tel.3652

Thans ook tel. 4200
WONINGRUIL A'damW.-
Zandv. Aangeb. ben.huis,
huisk., 2 slaapk., gr. tuin,
huur ƒ 16,25 p.w. Gevr.
soortgel, woning te Zandv.
Br. onder nr. 402 bur. Z. G.
Gevr. BENEDENHUIS m.
tuin of serre van half mei
tot eind juli, geen kind.
Br. E. Sajet, Marco Polo-
straat 206-1, A'dam-West
Gevr. d. echtp. z.k. v.d.
mnd. juni ZIT- en SLPK.
m. vr. keuk., goede st. Br.
nr 403 bur. Z. Crt.

VERLOREN: 3 jan., omg.
J. Catsstr. ARMBANDJE
(zilver) met naamplaatje
Trudy (aandenken). Gaai'-
ne bericht: Vlieland, Zd.
Tuindorplaan 26, Overveen

ZOEK een rnod. driewielig
KINDERFIETSJE rd/wit.
Gaarne aanb. Kinneging,
Fr. Zwaanstr. 54, tel. 3606.

Te koop: 2 SMOKINGS
Aga PETR. RADIATEUR,
Aga PETR. VERGASSER,
2 1-p. BEDDEN m. matr.
(lits jumeaux), 4 mod.
MODELSTOELEN. FOTO-
APPARAAT m. spiegel-
reflex, kl. STOFZUIGER
(Electro Lux). Kostverlo-
renstraat 122, tel. 2302.

Te koop. Bruijnzeel l
HANGKAST en l LIG-
KAST, hoog 1,80, br. 0,75.
Telefoon 2142.
Te koop: STUDIEPIANO,
merk „Vogel". Marisstr. 43
12 LEGHENNETJES te
koop, half april a.d. leg,
ƒ 3 p. stuk. Duinweg 29.
Fraai old.-fin. THEEMEU-
BEL m. glas-in-lood-deur-
tjes. 'Haarlemmerstraat 64.
WERKSTER gevr. l ocht.
p.w. Frans Zwaanstr. 54,
telefoon 3606.
Voor dir. gevr.: NETTE
WINKELJUFFROUW en
lichte huish. bezigh. Ban-
ketbakkerij Bosman, Kerk-
straat 22.

AMANDA BALKE
VOETKDNDIGE

ACHTERWEG l
Afspraken via tel. 2135
Behandeling aan huis.
Corr. adres: Wouwerman-
straat 27/1, Haarlem-

Woningbureau 't Centrum
vraagt geheel of ged. vr.
HUIZEN, kamers m. onb.,
enz. voor verh. C. Stuur-
man, Burg. Engelbertsstr.
l, tel. 3284, Zandvoort a.. Z.
Te koop LINNENKAST
m. spiegel; 2 FAUTEUILS
en SALONTAFEL, BOE-
KENKAST, HAARD,
KAPSTOK en GASKA-
CHELTJE. Zaterdag na 2
uur. Bantjes, Oosterpark-
straat 50c.

Laat nu BEHANGEN EN
WITTEN tegen winterta-
rief. T. G. Jager, Dam-
straat 25, Haarlem, telef.
02500-15079.
Gevr.: THUISWERK of
KANTOORWERK v. enk.
dg. p.w. d. geh. vr. m. v.
vr. tijd. Br. 401 Z Crt
Gevraagd: jonge zelf stand.
WERKSTER, di. en vr. v.
9 tot l u. Mevr. van Lent,
Slingcrweg 3, Aerdenhout,
telefoon 02500-40823.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Voor Heins artikelen
naar

I. J. Knotter
Haltestraat 37, telef. 2891
Champignonsoep 1,08
Kippensoep 1,08
Tomatensoep 0,92
Ossestaartsoep 1,08
Macaroni met ham in
kaassaus 1,10
Spaghetti in tomatensaus

0,79
Witte bonen in tomaten-
saus 0,79
Hors d'oeuvre sla in
mayonaise 1,15
Sandwich spread 0,98

Laat uw scharen
en messen

vakkundig slijpen
Ook golf slijpen taf elmessen

Opticien A. G. Slinger
Optiek - Staalwaren
Poststraat 12, t/o Consul-
tiebureau, telefoon 4395
Leverancier
alle ziekenfondsen

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

SPECIAAL

H E R E N K A P P E R
J. SCHMITZ
KERKPflD l

UW BOEKHOUDING EN BELASTINGEN
deskundig verzorgd v.a. ƒ 12,50 per maand.
Brieven onder no 305 aan het bur. Zandv. Crt.

UW HART
verkiest u eigenlijk crematie?

Maar u zoudt er eerst iets
meer van willen weten!

Inlichtingen worden verstrekt door:

Vereniging voor Facultatieve
Crematie - afdeling Haarlem

Secr. Parnassiakade 20
Telefoon 42242

DE MARIASCHOOL, Koninginneweg l, zoekt

werksters
of conciërge
voor de schoolgebouwen.

Salariëring in nader overleg.
Aanmelding bij 't hoofd der school

't Is normaal zowel armen als rijken
Onder 't spreken in d'ogen te kijken.
Doch het strekt u tot eer
als u in het verkeer
Konsekwent daarvan af durft te urijken.

Kijk uit!
zo nodig door een bril van
dat 's veilig

Looman

TE KOOP GEVRAAGD
Vrij te aanvaarden

villa's - herenhuizen - flats
MAKELAAR JAN KROESE

Brederodestraat 116, Zandvoort, tel. 3244
Koningsplein l, Amsterdam. Tel. 66441 en 30564

vakantie-accommodatie
aan de Noordzee

met ean capaciteit van ongeveer 60 bedden

voor het seizoen 1961

te huur gevraagd.
Stichting „Vacantievreugd". Secr.: Moreelsepark 1.'

Utrecht.

te huur
in centrum
Zandvoort

.Telefoon 2105

Opruiming! Koopjes, die u niet mag laten
voorbijgaan!!

HERENSOKKEN
in wol en nylon 85 et
ZELFBINDERS in de
mooiste kwaliteit 79 et

l

HERENZAKDOEKEN
28 et

Fijne kwaliteit
DAMESZAKDOEKJES

23 et

Zwanendons
HERENPYAMA'S 7,65
Flanellen PYAMA-
JASJES 4.98

Grote maten NACHT-
NACHTHEMDEN
Gebloemd flanel ƒ 5,85

COCKTAILSCHORTJES
1,68

BRETELSCHORT 3,35
Extra groot fantasie-
SCHORT 3,98

BADDOEKEN v.a. 98 et
Badstof
KEUKENDOEKEN

1,18 - 89 et
WASHANDJES 24 et

5x D THEEDOEKEN
nu maar 98» et I

Grote maat geruite
THEEDOEK ... 75 et

FLANELLEN LAKENS
1 pers 150/210 5,65
2 pers. 180/220 ... 6.85

Leuke
DAMESPYAMA'S
Zwanendons, gebloemd
jasje, effen broek 6.95

HALTESTRAAT 12a -
TELEFOON 2099

Aanvang der C L U B L E S S E N
voor BEGINNERS en GEVORDERDEN

tweede helft van (januari.
Inschrijving dagelijks".
„Het instituut waar ook uw
vrienden zijn" i

Dansschool gebr. van Ake
KL. HOUTWEG 11, TELEF. 14652 HAARLEM

ZEESTRAAT 48, TELEFOON 2684

Reeds velen vonden, door onze wekelijkse speciale aanbiedingen, de weg
naar onze moijie en moderne winkel, want al onze artikelen, zowel brood
als banket, zijn deze kleine moeite ten volle waard.

ZATERDAG AANSTAANDE:

mooca boomstam . . f 1,75
6 grote gondbrume cocosmacronen f 0,90
Fantastisch van smaak, geur en kleur is ook ons heerlijk rozijnenbrood!

'n groot van Staveren
rózipenbrood voor f 1,10

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR V&N NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS , . ,
VANAF l OKTOBER WINTERTARIEF

Reform- en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascombinatie. 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

Sensationele
van alle restanten

DAMES JAPONNEN vanaf 3.90
DAMES ROKKEN vanaf 1,00
DAMES ONDERJURKEN 3.95
WOLLEN DAMES KOUSEN 1.95
KINDER PYAMA'S vanaf 1.95
KINDER FLANELLEN NACHTHEMDEN, maat 3 2.75
RESTANTEN SPORTKOUSEN 0.95
RESTANTEN SOKKEN 0,95
DAMES BLOUSES (iets vuil) 0.75
WOLLEN MEISJES VESTEN zware kwaliteit ..~. 9,75
WOLLEN BOUCLé MEISJES PULLOVERS 7.95
FLANELLEN LAKENS 180 x 220 3.95

Verder nog talloze artikelen tegen spotkoopjes.
Wij moeten weer plaats maken voor de nieuwe collecties die binnen-
kort weer zullen binnen komen.

Profiteert van onze bijzondere aanbiedingen
Wegens voorbereiding van deze enorme uitverkoop waren wij vrij-
dag de. gehele dag gesloten. Zaterdag 14 januari om 9 uur beginnen
wij. Komt u ook! Het is uw voordeel.

MODEMAGAZIJN

HALTESTRAAT 40,
TELEF. 2087 DE W A A G

op ons modern atelier is plaats voor

NÜAISTERS
volleerde, zowel als aank. en leerlingen.

Naast goede sociale voorzieningen, bieden wij u
een prettige- sfeer, en de mogelijkheid een zo
hoog mogelijk loon te verdienen.
Aanmelden: HENSEN n.v., vakkleding- en con-
fecticbedrijf, Paarlaarsteeg l of Phoenixstraat 4,
na 7 uur Ternatestraat 50, Haarlem.

ÜMOPOLE
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 13 t/m ZONDAG 15 JANUARI, 8 uur
G-regory Pech. in

De held van
Pork Chop Hïll

Een sterke film, die veel meer is dan zo maar
een oorlogsverhaal. . 18 jaar.

MAANDAG, 16, DINSDAG 17 en
DONDERDAG 19 JANUARI, 8 uur • •

Steve Reeves, Sylvia Lopez

Hercules en de
üoningïn van Lydië
Het vervolg van de grandioze avonturen van
Hercules. In kleuren. 14 jaar.

Woensdag 18 jan. Besloten voorstelling

ZONDAGMIDDAG 15 JANUARI, 2.30 uur
H e ï d i Brühl, Angelika Meisner

Dick, Dollï ,
en de Ponny's

Een betoverende kleurenfilm! Alle leeftijden.
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INVLOED VAN DE KRANT
niet opofferen aan profijt

Oefent de krant invloed uit? Levert de uitgave profijt op? Aan welke
van die twee moet de krant, zo zij moet kiezen, de voorkeur geven?
Een aantal lezers zal direct zeggen, dat deze probleemstelling niet juist
is. Het één behoeft het ander niet uit te sluiten. Velen zien niet in
waarom een invloedrijk blad geen profijt zou opleveren, «venmin als
men aanneemt, dat een profijtelijk blad zijn invloed aan dat profijt
zou willen opofferen.

De krant — ook de plaatselijke i
krant — moet echter wel in het oog
houden, dat zij pas in vrijheid hier-
over kan beslissen, zolang ze geen
last ondervindt van concurrentie.
Dan staat het inderdaad aan de
krant, wat ze er van maakt.

Maar wanneer de concurrentie
gaat meespreken, loopt de krant
groot gevaar, dat die concurrentie
mee de koers van de krant gaat
bepalen en dat ze wellicht om pro-
fljtelijk te kunnen blijven werken
een kant wordt opgedreven, die ze
uit ongedwongen keuze niet zou
ambiëren.

Uit deze aanhef blijkt wel, dat
het uitgangspunt hier is, dat de
krant, niet een profijt-object-zon-
der-meer is, maar dat zij een be-
paalde verantwoordelijkheid heeft
aanvaard als publiek-medium, en
dit als een gave zowel als een op-
gave ziet.

De aanleiding tot deze beschou-
wing vormt een publicatie in een
Duits vakblad over Lord 'Bea-
verbrook, de Engelse krantenko-
ning, die enige tijd geleden voor de
televisie een halfuurtje hardop ge-
mijmerd heeft. Lord Beaverbrook
verdiende, toen hij nog William M.
Aitkin heette, zijn. fortuin in de ce-
ment, ging toen in de politiek en
stichtte vervolgens de Daily Ex-
press, lange tijd hét voorbeeld van
een sensatiekraiit.

Beaverbrook is als politicus niet
bepaald een succes geweest, ook
niet toen hij als minister in Chur-
chills oorlogskabinet zat. Hij was
een zeer ambitieus man. En hij zet-
te alles op het Britse chauvinisme.
„Britannia rules the waves" was
hem. uit het hart gegrepen. Het
Britse Empire en zijn grootheid,
daarom draaide alles. „Kruisridder
voor het imperium" wordt hij In het
hier bedoelde vakblad genoemd en
zijn resultaten zijn niet veel beter
geweest dan die van de kruisvaar-
ders. Hij kon de afbraak van het
Imperium niet tegenhouden, hij kon
de afkeer van Duitsland niet op
gloeihitte houden. En op zijn tach-
tigste verjaardag zong een eenza-
me, teleurgestelde oude man voor
de televisie zijn zwanenzang.

De invloed van de Beaverbrook-
pers op het politieke gebeuren in
Engeland en het Imperium is maar
zeer gering geweest. Het bleek weer
eens hoe gevaarlijk het is zich te
richten naar de publieke opinie zon-
der zich van de verantwoordelijk-
heid voor de vorming van die opinie
bewust te zijn.

Hebben de Beaverbrookbladen
ook nadelen ondervonden van dit
wedden op het verkeerde paard? In-
tegendeel.

Een nettowinst over het afgelo-
pen jaar van 1,9 miljoen pond ster-
ling, waaruit ook dit jaar weer een
dividend van 25% kan worden uit-
betaald, laat het wel anders zien.

Zowel verkoop- als advertientie-
inkomsten liepen weer op. De Daily
Express heeft een oplage van ruim
4 miljoen, De Sunday Express van
bijna 4,5 miljoen, waarbij de even-
eens door het concern uitgegeven
Evening Standard en Evening Citi-
zen met tezamen achthonderddui-
zend maar kleine jongens zijn. De
invloed, welke met name de gróte-
re bladen "hebben, is gering door-
dat ze zich toeleggen op de pro-
duktie van leesvoer voor the man
in the street. Alle nadruk wordt
gelegd op sensatie en sentiment.

Maar voor Lord Beaverbrook was
het toch kennelijk een schrale
troost, dat de zaken zo goed gingen.
Op zijn tachtigste jaar heeft hij on-
getwijfeld ingezien, dat hij zijn geld
toch niet kon meenemen en dat wat
hij achter te laten had slechts de
herinnering was aan een grandioos
falen. Een man met zulke gaven en
zulke mogelijkheden had er toch
maar een bitter beetje van terecht
gebracht, alleen een hoop geld ver-
diend. Maar daarvoor had hij rustig
in de cement kunnen blijven.

Het is deze Beaverbrook-tragedie,
die • de aanleiding vormt, voor het
plaatsen van het opschrift boven dit

artikel. Beaverbrook is kennelijk
van de redenering uitgegaan: als
veel mensen mijn krant lezen, oefen
ik op die mensen invloed uit. Om
te maken dat veel mensen die
krant lezen, moet ik in mijn kran!
geven wat het publiek vraagt. He1
ene sloot echter het andere uit
want door te geven „wat het pu-
bliek" vroeg", verspeelde hij zijn in-
vloed, werd hij niet serieus geno-
men. Nu is „uitoefenen van invloed'
op zichzelf genomen een niet zo-
veel hoger doelwit dan het verdie
nen van geld. Macht en invloed zijn
evenals geld, commoditeiten. He
gaat er maar om, waartoe die in
vloed gebruikt wordt, om de ideeën
en de idealen.

De krant zit btj de idealen en
ideeën — het ontwikkelen van ini
tiatieven en het wekken van begri]
voor problemen waarmee de ge
meenschap wordt geconfronteerd —
niet in een ivoren toren. Zij zal d
publieke opinie moeten peilen en
weergeven.

Maar de publieke opinie zal d
krant niet moeten vormen, doch d
krant de publieke opinie. Dit Ideaa
kan door de krant worden nage
streefd wanneer, zoals gezegd, geen
felle concurrentie als een gevaarli;
ke windstoot de krant uit haar koer
dreigt te brengen.

Bij Beaverbrook ging het om in
vloed door macht, niet om mach
door invloed.

Waar de machtsstrijd ontbrand'
komt de situatie aanmerkelijk moei
lijker te liggen. Het is wel duidelijk
dat men profiteren kan wannee
men alléén het profijt als maatsta
neemt.

Maar anderzijds verliest men b:
gebrek aan profelt ook de invloec
Het is dus inderdaad niet juist, da
de krant moet kiezen tussen invloe
of profijt. De krant zal steeds op
nieuw de weg moeten vinden om
de invloed niet aan het profijt o]
te offeren.

Een weg, die zeker de moeit
waard is.

Afscheid kleuterleidster
verband met het bereiken van

de pensioengerechtigde leeftijd, ver-
aat mej. G. van den Berg, hoofd-
leidster van de W. H. Suringar-
school, deze maand de kleuterschool
waar zij meer dan dertig jaar werk-
zaam is geweest. Ter gelegenheid
van haar vertrek, vindt zaterdag
28 januari a.s., een afscheidsrecep-
tie plaats in het speellokaal van de
school aan de Herenstraat.

Benoemd in Hilversum
De heer P. J. van IJzendoorn, oud-
inspecteur bij de gemeentepolitie
van Zandvoort, thans commissaris
van politie te Zaandam, is met in-
gang van l februari in deze functie
benoemd in Hilversum.

De heer Van IJzendoorn is 49
jaar. Na in Tiel de 5-jarige hbs te
hebben doorlopen, behaalde hij in
1930 in Hilversum het inspecteurs-
diploma. Hij was achtereenvolgens
werkzaam bij de politiekorpsen in
De Bilt en Zandvoort. Na de bevrij-
ding werd hij waarnemend commis-
saris te Bloemendaal. Hij was te-
vens commandant van de B.S. en
hoofd van de P.O.D. Op l mei 1947
volgde zijn benoeming als hoofdin-
specteur/waarnemend commissaris
te Velsen. Vandaar ging hij In
maart 1954 als commissaris naar
Zaandam.

Bevordering bij politie
Met ingang van l april a.s. worden
de heren A. Meems, J. W. Petersen
en J. J. Zijp, leden van de sterke
arm in Zandvoort, bevorderd to
brigadier.

DE NUCHTERE CIJFERS
spreken waarschuwende taal

Cijfers zijn geduldig. Ook de cijfers, die in alle nuchterheid bijna da-
gelijks in de krant staan over het aantal doden of gewonden dat op
de weg gevallen is. In zulke berichten wordt over de oorzaken, die bij
het ongeval een rol speelden, meestal gezwegen. Dikwijls staan die
oorzaken (nog) niet vast. Dikwijls blijven ze onbekend.
Maar één ding staat wel vast: dat bij heel veel ongelukken op de weg
het niet voldoende rechtshouden een belangrijke — soms zelfs beslis-
sende — invloed op de afloop van het ongeluk heeft.

In West-Duitsland heeft men eni-
ge tijd geleden 7437 verkeersonge-
lukken, waarbij onvoldoende rechts-
houden de directe aanleiding vorm-
de, uitvoerig bestudeerd. Daarbij
bleek onder meer het volgende:

De meeste ongelukken door niet
rechtshouden gebeurden in dorpen
en op buitenwegen, namelijk 28,2
resp. 34,8%. In de drukke steden
was de „verleiding" om niet goed
rechts te rijden veel minder groot;

In het bijzonder bromfietsers,
motor- en scooterrijders bleken het
niet zo nauw te nemen met de
plicht om rechts te houden; in 55,2
resp. 47,1% van de aan deze cate-
gorieën overkomen ongelukken
werd uitgesproken links gereden bij
een gemiddelde van 35,1% van de
gevallen.
Van de 7437 onderzochte ongevallen
was er slechts in 8,8% van de ge-
vallen een aanvaardbare reden om
van de grondregel af te wijken. In
56,1% van de gevallen werd zonder

Actie tegen hongersnood
De organisatoren van de Anti-Hon-
geractie, de Nederlandse Organisa-
tie voor Internationale Bijstand
(NOVIB), het Unescocentrum Ne-
derland en het Nederlandse comité
Unicef, willen gaarne hun adhesie
betuigen met het initiatief van het
Nederlandse Rode Kruis het giro-
nummer 777 te openen voor het in-
zamelen van gelden ter bestrijding
van de acute hongersnood in Kongo.

Mede gezien dit initiatief is er
voor hen geen aanleiding een speci-
fieke actie voor Kongo te voeren of

het gironummer van de Anti-hon-
ger-aktie hiervoor open te stellen.

Van harte ondersteunen zij de
oproep van het Rode Kruis en be-
velen het gironummer 777 met gro-
te nadruk in de belangstelling van
het Nederlandse volk aan.

Giften onder no. 100.200 van de
Anti-Honger-Aktie ten behoeve van
de Kongo gestort, zullen op het gi-
ronummer 777 van het Rode Kruis
worden overgeschreven.

De Nederlandse Organisatie voor
Internationale Bijstand heeft zelf
reeds een bedrag' van 50.000 gulden
geschonken, om de hongersnood in
Kongo te bestrijden.

gesol met de gevoelens van deze
lieden toch wel een beetje cru. Je

_ . L J . tiMf-Sir kunt nooit weten waar dit op uit-
CdfLC&FbC CLOsb onOt>V^9 ' draait. Want in wezen zijn de her-

rieschoppers, waarvoor men in het
Propaganda voor de stilte recente verleden zalen heeft afge-

broken, en de geluidloze Thomas
Blod hetzelfde. Men had zich daar

Wel, vrienden, wij leven in een Iets dergelijks doet zich soms bij die onafhankelijke televisie niet
vreemde wereld. Om niet te zeggen: voor bij de schilderkunst en ook wel niogen verwonderen als men het
een bar krankzinnige wereld. U bij de letterkunde. De een kletst meubilair van de concertzaal in
hebt allen kunnen lezen hoe de Brit- met z'n blote handen klodders verf gruis had geslagen of dat men het
se onafhankelijke televisie haar kij- op een enorm doek en zegt dat het costuum van mijnheer Blod aan re-
kers en luisteraars bij de neus heeft kunst is en een ander rijgt woorden Pen had gesneden. Als het publiek
gehad, door een Engelse antiquair en uitdrukkingen aan elkaar, zon- in extase komt voor de kunst, kun-
een geluidloos pianoconcert te laten der kop of staart, en beweert dat er nen er vreemde dingen gebeuren,
geven. Het is een enorm succes ge- iets onsterfelijks is geproduceerd, vrienden. Het moet in 1908 in Salt
worden. En er is volgens mij mee Maar beiden zeggen „zo maar wat Lake City gebeurd zijn dat er een
bewezen dat veel mensen de schijn- te rotzooien". Gelooft u mij vrlen- café-restaurant tot de fundamenten
wereld boven de harde werkelijk- den, dit heb ik niet van mezelf, het is afgebroken, omdat een stel cow-
heid verkiezen. Een ietwat laf, maar is een uitdrukking van de heer Ap- b°ys vond dat een bepaalde juf-
in sommige omstandigheden veilig pel, die heus wel weet wat hij zegt. frouw nogal experimenteel zong.
standpunt.

De idee van geluidloze muziek bereikt heeft, is niet mis. De snobs
Wat intussen de heer Thomas Blod Later bleek dat de koeienjongens

geïmponeerd waren geweest
staat mij aan. Ik zou zelfs willen zijn in hun hemd gezet. En dat is door de juffrouw haar kleding, die
opmerken dat men ook eens een niet gering in Engeland!

ze vlak voor haar optreden opeens
geluidloos verkeer in de steden
moet hebben.

Een handvol Londenaars heeft —
zo staat er in de kranten — een uur
lang „verrukt" naar het spel van
de heer Thomas Blod „geluisterd".
De man deed intussen niets anders
dan de toetsen van zijn piano met
fluwelen vingers aanraken, zodat de
snaren niet in werking behoefden te
treden. Het resultaat was een bij-
zonder rustig recital, dat er bij de
Engelse snobs inging als koek rnet
dik boter.

Men mag zich afvragen wat de
onafhankelijke Engelse televisie be-
wogen heeft zo'n stunt te organise-
ren. Nou, het antwoord is heel een-
voudig. Men .wilde domweg eens
zien hoever de kunstliefde voor de
insiders gaat in Londen. En er is
gebleken dal men altijd wel warm
loopt voor iets, waarvan gezegd
wordt dat het kunst is. En het moet
natuurlijk smeuig worden opge-
diend, zodat de kunstkenners er
smakelijk invliegen.

Van de andere kant vind ik het niet meer had kunnen vinden. En
om de voorstelling niet in de soep
te laten lopen, enfin, u kent allen
de spontane reacties, die men dan
kan opbrengen.

Dat men de test van het publiek
nu eens in de stilte heeft gezocht,
vind ik wel sympathiek. Ik zei u
zojuist, dat ik er naar kon verlan-
gen eens een geluidloos verkeer te
horen. Het experiment met een
bromfiets, die geen geluid geeft of
er desnoods helemaal niet is, zou
mij ook in extase kunnen brengen.

Maar laten we ook vaststellen dat
een radio Veronica zonder geluid
ook een niet te versmaden hapj'e is.
U moet zelf maar eens bedenken
wat er allemaal in deze zenuwen-
wereld zonder geluid zou kunnen
geschieden.

Blijft u wel van .ons circuit af,'
want daar wordt geld verdiend. Het
circuit valt onder andere normen.
Als het geluid daar wegvalt, berg
je dan maar. t

Luisteren naar de stilte BARTJE

noodzaak midden op de weg, In 35,1
pet geheel links gereden.

Vooral in onoverzichtelijke boch-
ten bleek onvoldoende rechtshouden
een belangrijke oorzaak van onge-
vallen, in 34,2% van de onderzoch-
te gevallen;

In 84,9% van de gevallen was er
sprake van niet voldoende rechts-
houden bij het ingehaald worden;
24% hiervan gebeurde op de Auto-
bahn.

In 3,5% van de ongelukken bleek
de rijder onder invloed van alcohol
te zijn wat tezamen met 4,7% bij
ongelukken door te hoge snelheid
vér ligt boven de percentages bij
andere gevonden ongevalsoorzaken
waar gemiddeld in 0,5% van de ge-
vallen alcohol een rol speelde.

Ook al mag men aan deze cij-
fers tot op zekere hoogte conclusies
voor Nederland verbinden, ze spre-
ken niettemin duidelijke taal. Veel
van de er in tot uiting komende
omstandigheden, waarbij niet-
rechtshouden fataal werd, hebben
oorzaken die ook op onze wegen
dagelijks voorkomen. Cijfers mogen
dan geduldig zijn, ze onderstrepen
ook het uitgangspunt: rechts is vei-
liger.

Behandeling
uitbreidingsplan
Het uitbreidingsplan-in-onderdelen
„N" voor de buurtschap Bentveld,
zal vrijdag 20 januari a.s., door het
college van Ged. Staten in openbare
zitting worden behandeld, in het
gebouw van de Provinciale Griffie
te Haarlem.

Bouw gegund
Het gemeentebestuur van de bad-
plaats heeft aan de n.v. Alg. Bouw-
onderneming „Albouw" te Breda, de
bouw van een rioolwaterzuiverings-
installatie aan de Noorderduinweg
gegund voor een bedrag van
ƒ 1.409.000.

Aantal tv- en radiotoestellen
Op l januari 1961 bedroeg het aan-
tal aangegeven televisietoestellen
801.448 tegen 782.195 op l decem-
ber j.l. Sinds de jaarwisseling zijn
er tot nu toe iedere dag ruim 1100
nieuwe tv-ontvangers geregistreerd
zodat het totaal op 13 januari in-
middels reeds tot 816.604 gestegen
was.

Er werden in 1960 216.682 nieuwe
tv-toestellen aangegeven, dat is bij-
na 12 procent meer dan in 1959 toen
de aanwas 193.730 bedroeg.

Er waren op l jan. 1961 2.645.077
geregistreerde radiotoestellen. De
draadomroep telde op die datum
480.713 aansluitingen tegen 480.155
op l december j.l.

Miss Blanche
herkent u
aan de
goudgele tabak



FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Bij mijn terugkomst uit het zieken-
huis ontvingen wij zoveel bewijzen
van belangstelling, dat het ons niet
mogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken. Daarom doen we het
langs deze weg.

O. de Jong
en echtgenote

Helmersstraat 22

ïhuisdammers
Wat weet u van dammen?
Wilt u hier meer van weten?
De Zandvoortse Damclub heeft
de heer Stevens uitgenodigd
om ook u wegwijs te maken
m de begintheone van het
damspel. Dit begint op 23 ja-
nuari a.s., gelieel kosteloos.
Inlichtingen bij C. Draijer jr.,
Van Ostadestraat 9 en L. J.
v. d. Werff, Zuiderstraat 15.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen noodgevallen)

2345 Gemeente-secretarie

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdehn-
genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebediijf O. Waamng,
Kostverloienstraat 68

2424 Autobedrijven „Rmko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vjh Esvé
Grote Krocht 17

2135 G-ertenüaclis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

en
Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
De Zandvoortse Hockey Club kan
op een geslaagd weekeinde terug-
zien. Niet alleen kon er, na de ge-
dwongen rust van de laatste weken,
weer een volledig programma wor-
den. afgewerkt, maar ook de uitsla-
gen van de wedstrijden gaven reden
tot voldoening.

Het eerste herenelftal speelde in
Bloemendaal tegen B.M.H.C.5. In de
eerste helft was Bloemendaal heer
en meester van het terrein en de
rust ging in met een 1-0 achter-
stand voor Zandvoort. De tweede
helft liet een geheel ander speel-
beeld zien. Zandvoort was toen
voortdurend in de aanval en met
succes. Kalkoenen bracht de stand
op 1-1 en Jan van den Berge maak-
te er 1-2 van. Hierna scoorden Kal-
koenen en Koolhaas ieder nog een
doelpunt.

Het tweede elftal ontving op
Duintjesveld B.M.H.C. 7. De straf-
fe koude noordoostenwind, maakte
het verblijf op het terrein nu niet
bepaald tot een genoegen. Het veld
vertoonde de nadelige gevolgen van
de regenval van de laatste weken,
de graspollen vlogen soms met de
bal de lucht in! Zandvoort 2 slaag-
de er in een 1-0 overwinning te be-
halen en daardoor de positie op de
ranglijst iets te verbeteren. Het em-
ge doelpunt in de ontmoeting, werd
in de eerste helft gescoord door
Gies Sterrenburg.

Z.H.C. 3 won met 3-2 van het be-
zoekende B.M.H.C. 9. Het. vierde
herenelftal verloor van Ever Swift
2 met 0-6.

Het eerste dameselftal speelde in
Bloemendaal gelijk tegen B.D.H.C.
4. Voor de rust werd er niet ge-
scoord, in de tweede helft maakte
B.D.H.C. het eerste doelpunt, waar-
na Tineke v.d. Berge-Spolders de
stand op 1-1 bracht.

Het tweede dameselftal behaalde
een 0-2 overwinning op Alliance 5.

De uitslagen luiden:
Heren:

BMHC 5-ZHC l 1-4
ZHC 2-BMHC 7 1-0
ZHC 3-BMHC 9 3-2
ZHC 4-Ever Swift 2 0-6

Dames:
BDHC 4-ZHC l 1-1
Alliance 5-ZHC 2 0-2

Jeugd en adspiranten:
Meisjes a-Rood Wit b 7-0
Meisjes b-Alliance c 1-2
HBS b-Jongens a 0-8
Jongens ta-BMHC f 0-1
Jongens m-Rood Wit c 4-0
HBS 9-Wolven 1-2

Onderling:
Meisjes c-Konijnen 1-6
Veldmuizen-Haasjes 0-3

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West, 2e hl. a,
de afdeling waarin het eerste elftal
van Zandv.m. uitkomt, luidt als
volgt:
Q.S.C.
H.R.C.
Vitesse '22
Zandvv.m.
Purmersteijn
Alc. Victrix
West-Frisia
V.V.A.
Watergr.m.
V.V.B.
W.F.C.
Kennemers

10 6
11 6
11 6

9 4
10 6
11 5
11 5
11 4
10 3
11 3
10 2
11 O

2 14
3 14
3 14
l 12
4 12
4 12
5 11
4 11
4 9
6 8
7 5
7 4

26-14
23-19
30-29
18-14
22-17
31-18
21-16
20-23
19-22
19-23
17-31
11-31

Zandvoortse Korfbalclub
Het is 'het eerste twaalftal van de
Z.K.C. gelukt Nieuw Flora 3 — tot
voor kort ongeslagen — met een
nederlaag naar huis te sturen. De
cijfers waren 4-3.

Het adspirantentwaalftal versloeg
Oosthoek b met 5-0.

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van janu-
ari ziet er als volgt uit: 1. A. Beek-
huis 19749; 2. Jb. Paap 19590;
3. H. Molenaar 19117 en 4. mevr. v.
Norden 19083 p.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de tweede wedstrijd van de
tweede competitie gaat het koppel
mevr. Brossois-Sjouwerman in de
A-lijn met 115,88% aan de kop, op
de voet gevolgd door het koppel
Fabel-Schutte met 110,83%.

In de B-lijn heeft het dameskop-
pel Kerkman-Van Straaten met
116,67 de leiding, tweede in deze
lijn is het dameskoppel Vallo-Vuls-
ma met 114,58%.

Ook in de C-lijn is het krachts-
verschil klein. De fam. De Jong
staat met 106,55% op de eerste
plaats, maar wordt door niet mm-
der dan zeven koppels gevolgd, die
boven de 100% uitkomen.

In de D-hjn heeft het dameskop-
pel Dröse-Heldoorn de beste papie-
ren met 122,03%. Het dameskoppel
Berkhout-Crok volgt met 103,28%.

De viertallenwedstrijden zijn vooi
de Zandvoortse Bridgeclub niet on-
gunstig begonnen. Het eerste,team
versloeg Haarlem N.B.B. 4 mei
56-17 en het derde team Haarlem
Noord 7 met 57-29.

Het tweede leed een 25-53 neder-
laag tegen Boekenroode 7.

Jongeman (ambtenaar) on-
geh. zoekt net KOSTHUIS
m Zandv. of omg. Br. nr.
502 bur. Z. Crt.

Jonge vrouw zoekt THUIS-
WBRK, liefst administra-
tief. Br. nr. 503 bur. Z.Crt.

Dame op leeft, vraagt 2
ONG. oj GESTOFF. KA-
MERS m. keuk. Huur tot

ƒ 70 p.m. Br. nr. 504 Z.Crt.

Te koop:
3pel BESTELWAGEN '51,
ƒ 400. Alblas, Ten Kate-
plantsoen 6.

Te koop aangeb. Hoover
STOFZUIGER, in pr. st.
De Favaugeplein 61, huis.

PARKIETENKOOI gevr.
Jansen, Oosterparkstr. 58.
Telefoon 3994.

WERKSTER GEVRAAGD
Telefoon 3758.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,

verhuren, repareren enz
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 26, telef. 4307.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Stadsschouwburg
HAARLEM;

Zaterdag 21 jan., 8 uur
Kotterdams Toneel

Carlotta

Zondag 22 jan., 8 uur
Kotterdams Toneel
De Spaansche

Brabander

Maandag 23 jan., 8 uur
Toneelgroep „Podium"

De jeugd vliegt uit
Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 4,-.

Donderdag 26 jan., S u.
Charlotte Kohier

Lady L

Vrijdag 27 jan., 8 uur
Toneelgroep „Theater"

£v £-Hemelbed ̂
Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
behalve op 23 januari.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

UW BOEKHOUDING EN BELASTINGEN
deskundig verzorgd v.a. ƒ 12,50 per maand.
Brieven onder no 305 aan het bur. Zandv. Crt.

Heeft

uw foto
bij ons geëtaleerd gestaan,
u kunt hem nu afhalen

f 2,50voor slechts

Uw fotograaf:

Foto Hamburg
Grote Krocht 19, tel. 2510

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascombinatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Kom met uw tijdschrift en elk
ander soort bindwerk naar

EERSTE ZANDVOORTSE BOEKBINDERIJ
Tollensstraat 47, telefoon 4124

Na telefonische afspraak
wordt uw bindwerk afgehaald

U kunt het eventueel ook afgeven bij:
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l, tel. 2135

Feestavond 2HV
A.s. zondag 22 januari, organiseert
de Zandvoortse Handelsvereniging
voor de leden een feestavond in ho-
tel Bouwes.

Zeepost
Argentinië: ms Alnitak, 16 jan.;

ms Alberto Dodero, 17 jan.;
Australië: ms Cretic, 15 jan.; ss

Abbekerk, 18 jan.; ss Woodarra,
18 jan.;

Brazilië: ms Emsstein, 15 jan.; ms
Alnitak, 16 jan.;

Canada: ss United States, 15 jan.;
ss Maasdam, 17 jan.; ms Wester-
dam, 19 jan.;

Chili: ms Tove Lilian, 19 jan.;
Unie van Z.-Afrika en Z.W. Afrika:

ms Edinburgh Castte, 15 jan.;
ms Serooskerk, 17 jan.;

Ned. Antillen: ms Bellavia, 17 jan.;
ms Karimata, 19 jan.;
Ned. Nw. Guinea: ms Karimata,
19 jan.;

Nieuw-Zeeland: ss Hobart Star,
19 jan.;

Suriname: ms Jason, 18 jan.;

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans
Agatha Christie - Een kat tussen

de duiven.
Yael Dayan * Ik slaap met mijn ge-

weer.
Lampedusa - De tijgerkat.
Maria de Lannoy - Het droomhuis.
Richard Pape - Operatie „Cordon".
Go Verburg - Koffie uit Kaffa.
Kathrine Talbot - Return.
André Schwarz-Bart - Le dernier

des justes.

Ontwikkeling slectuur
Dr. A. J. Bernet Kempers - Boro-
budur.

Gen. Majoor B. Koning - Bevrij-
ding van Nederland.

Daniel Paul - Een chirurg valt uit
de lucht.

Prof. dr. J. Schoneveld - Salomo.
Th. Govaart - Simon Vestdijk.
Vrijmetselarij.
Margret Wittmer - Poste restante

Floreana.

Bij wie is onze BELGISCHE HER-
DER aangelopen, luisterend naar de
naam: Wony? Terug te bezorgen
tegen beloning. Tel. 3994, Ooster-
parkstraat 58.

Opruiming
Ook enige

nieuwe camera's
met 15—20% korting. Spotprijzen.

Haast u naar uw speciaalzaak

Foto-Kino Hamburg
GROTE KROCHT 19, tel. 2510

Ie klas

paardevlees
rund-, kalfs-
en varkensvlees

Slagerij LaViande
KL. KROCHT la, TELEFOON 2432

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 11 en donderdag 19 jan.,
8 uur: film Hercules en de Koningin
van Lydië.

Stadsschouwburg
Donderdag 19 januari, 8 uur: Am-
sterdams Ballet
Zaterdag &1 januari, 8 uur: Rotter-
dams Toneel met Carlotta
Zondag ga januari, 8 uur: Rotter-
dams Toneel met De Spaansche
Brabander
Maandag ZS januari, 8 uur: Toneel-
groep Podium met De jeugd vliegt
uit.
Donderdag 26 januari, 8 uur: Char-
lotte Kohier
Vrijdag 2ï januari, 8 uur: Toneel-
groep Theater met Hemelbed

Vergaderkalender

17 jan. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, lezing, Gemeen-
schapshuis, zaal 3. Spr. P. L.
Duinker. Ond.: Flora en fauna
in de duinen van Noordholland.

20 jan. Herv. Contactver. Omnibus,
openbare bijeenkomst, Jeugdhuis
Herv. Kerk.

23 jan. Stichting Culturele Kring 't
Helm, toneelvoorstelling, Mono-
pole.

23 jan. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, praatavond, Calvijnzaal.

27 jan. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, Schouwburgmid-
dag.

6 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr.
mr. O. H. van Wijk, Heemstede.
Ond.: Misdaad en straf.

7 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Excursie naar
Banketbakkersschool te A'dam.

8 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Koffieuurtje,
Meijershof.

14 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Jaarvergadering
en filmvertoning, Gemeenschaps-
huis.

Tweede helft febr. Humanistisch
Verbond Gemeenschap Zandvoort,
lezing, Gemeensehapshuis, zaal 3.
Spr. J. v. d. Molen, Haarlem. Ond.
Sexuele opvoeding en moderne
jeugd.

20 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr.
J. W. van Zeijl.

24 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen
afd. Zandvoort, EMKA show, Ge-
meenschapshuis, verzorgd door
mevrouw M. Krispijn.

Familiedrukwerk
als:
geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires ,
visitekaartjes
rouwcirculaires
dankbetuigingskaarten

Gertenbachs Drukkerij

MARGARI RECLAME
BIJ ELKE AANKOOP VAN 2 PAKJES HET DERDE PAKJE

SUPERoFTAFELMJUtGARINE
voor halve

Het loont de moeite voortaan al Uw margarine
bij De Gruyker te halen om 10% korting te
verdienen i

Supermargarïne
Zo smakelijk . .en perfect van
bakaard pakje 45 et.
Tafelmargarine
uit zuivere plantaardige vetten
(ongezouten) pakje .... 44 et.
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Raadsvoorstellen van b. en w.:

Actie tegen vervuiling
en tegen varkenshouders

De Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer heeft
in februari 1960 de aandacht van het gemeentebestuur gevestigd op
het probleem van de steeds toenemende verontreiniging van de open-
bare weg, het strand en andere voor iedereen toegankelijke plaatsen.
De vereniging deed daarbij tevens een beroep op het bestuur de zinde-
lijkheid van het dorpsbeeld te bevorderen o.m. door uitbreiding van het
voor afval bestemde „straatmeubilair".

B. en w. hebben hieraan gevolg ge-
geven door de raad voor te stellen
een krediet van ƒ 2.000 beschikbaar
te stellen voor de aanschaffing van
nog 60 Tonde draadkorven, welk
voorstel in de vergadering van 15
november 1960 werd aangenomen.

Genoemde vereniging en de A.N.
W.B. hebben intussen een beroep
gedaan op de „Stichting Recreatie"
het initiatief te nemen tot het or-
ganiseren van een nationale cam-
pagne tegen de verontreiniging van
ons land in de meest algemene zin
van het woord.

Het resultaat van dit beroep is
geweest, dat bedoelde stichting de
voorbereiding van een landelijke
campagne ter hand heeft genomen
onder de leuze „Opgeruimd staat
netjes" (Zandv. Courant. 16-12-'60),
waartoe de Centrale Werkgroep is
samengesteld. Deze voorbereiding is
mogelijk gemaakt door net be-
schikbaar stellen van een belangrijk
startkapitaal door vijf particuliere
lichamen.

Ook in regeringskringen wordt
de noodzaak van een actie als bo-
venbedoeld ingezien, terwijl het be-
stuur van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten zich volledig ach-
ter de campagne heeft geplaatst en
zich bereid heeft verklaard voor
verder overleg met de gemeenten
zijn medewerking te verlenen.

Naar raming is voor een doeltref-
fende nationale campagne voor 1961
een bedrag van één miljoen gulden
nodig. Voor het bijeenbrengen van

-dit bedrag zal een beroep worden
gedaan op de rijks-, provinciale- en
gemeentelijke overheden en op het
bedrijfsleven.

Van dit laatste is reeds de toezeg-
ging voor een bedrag van ruim
ƒ 100.000 ontvangen t.b.v. een te
organiseren kleurwedstrijd voor de
jeugd.

Bij het opstellen van een financie-
ringsschema voor de actie meent de
stichting Recreatie er van te mogen
uitgaan, dat alle gemeenten achter
de nationale campagne zullen staan
en hun medewerking — ook in fi-
nancieel opzicht — willen verlenen.
Om het geraamde bedrag te kunnen
verkrijgen is een gemeentelijke bij-
drage van 4 cent per inwoner —
voor „recreatie"-gemeenten 5 cent
per inwoner — gewenst.

Voor het financiële aandeel in de
campagne zullen de gemeenten in
belangrijke mate daadwerkelijke
hulp van de Centrale Werkgroep
kunnen verwachten.

Agenda
van de openbare raadsvergadering
op dinsdag 24 januari n.m. 8 uur.
1. Jaarrede van de burgemeester.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Benoemingen enz.
5. Verlenen van medewerking aan

de nationale campagne tegen de
vervuiling.

6. Aankoop grond aan de Grote
Krocht.

7. Pre-advies betreffende een ver-
zoek van W. Draijer om ver-
gunning tot het oprichten van
een vast paviljoen in de zeereep.

8. Onteigening ingevolge de We-
deropbouwwet.

9. Vaststelling bedrag ingevolge
artikel 55 bis lager-onderwijs-
wet. 1920 voor 1961.

10. Vaststelling getal wekelijkse
lesuren vakonderwijs voor 1961.

11. Wijziging besluit verkoop grond
aan de n.v. „Verzicht".

12. Opzegging huur varkenshokken.
13. Verkoop grond aan de provincie

Noordholland ten behoeve van 't
P.E.N.

14. Verhoging krediet voor de riool-
waterzuiveringsinstallatie.

15. Verlenen van voorschotten op de
exploitatievergoeding over 1961
aan de besturen van bijzondere
lagero scholen.

16. Alsvoren aan de besturen van
bijzondere kleuterscholen.

17. Aanschaffing nieuwe riooldoor-
trekmachine.

18. Rondvraag-.

Het college van b. en w. is van
mening, dat de „Stichting Recrea-
tie" ook van de gemeentebesturen
alle mogelijke medewerking ver-
dient om haar campagne „Opge-
ruimd staat netjes" te doen slagen
en het stelt de raad voor de stich-
ting een bijdrage te verlenen van
5 cent per inwoner, berekend naar
het aantal inwoners per l januari
1961 (geraamd op 14.450).

*
In de duinen binnen het circuit be-
vinden zich twee complexen var-
kenshokken, welke aan enige var-
kenshouders zijn verhuurd.

De toestand, waarin deze hokken,
en de omgeving daarvan zich be-
vinden zijn, zowel uit esthetisch als
uit hygiënisch oogpunt, zonder meer
als allerslechtst te kwalificeren,
schrijven b. en w. aan de raad.

Herhaalde aanschrijvingen van
het college aan de huurders om. daar-
in verbetering te brengen bleken
geen enkel resultaat op te leveren.

B. en w. zagen zich daardoor ge-
noodzaakt hun raadsman opdracht
te geven de huur betreffende deze
varkenshokken op te zeggen. Dit is
op 30 november 1960 geschied tegen
31 december 1960.

Vervolgens is aan de huurders op
16 december 1960 een deurwaarders-
exploot overhardigd, waarbij zij
alsnog in de gelegenheid werden ge-
steld hun verplichtingen als huur-
der na te komen. Wanneer de huur-
ders hieraan zouden voldoen, ver-
klaarden b. en w. zich bereid de
huuropzegging in te trekken en de
bestaande huurovereenkomst alsnog
na 31 december 1960 te verlengen.

Slechts een enkele huurder heeft
volledig aan de gestelde voorwaar-
den voldaan.

Overeenkomstig het advies van
de raadsman van het college, stel-
len b. en w. de raadsleden voor te
besluiten tegen de huurders, die
niet aan de gestelde huurvoorwaar-
den hebben voldaan, een rechtsge-
ding tot ontruiming te voeren.

*
De heer W. Draijer heeft in decem-
ber 1960 een verzoek ingediend bij
de gemeenteraad, medewerking te
verlenen voor het verkrijgen van
een vergunnning om in de zeereep

tegenover de Frederik Hendrik-
straat een permanent paviljoen met
terrassen te bouwen. In hun pre-
advies verklaren b. en w. het in het
algemeen niet wenselijk te achten,
dat in de zeereep paviljoens of an-
dere bouwwerken worden gesticht.

Bovendien zou in casu het verle-
nen van een dergelijke vergunning
in strijd zijn met het ter plaatse
geldende Wederopbouwplan-Zeereep-
Zuid.

Een dergelijke bebouwing stemt
namelijk niet overeen met de aan
het wederopbouwplan ten grondslag
liggende gedachte, dat in dit gedeel-
te van de kuststrook uitsluitend een
open bebouwing met villa's voor de
forensenbevolking tot stand komt,
terwijl de café- en restaurant-ac-
commodatie voor de badplaats in 't
centrum en in het noordo'ijk deel
van de kuststrook wordt gesticht.

Voor het geval dat zijn verzoek
niet voor inwilliging vatbaar blijkt,
vraagt de heer Draijer of het mo-
gelijk is zijn plan voor de bouw van
een vast paviljoen te realiseren in
de zeereep ten zuiden van paviljoen
Fransen.

Ten aanzien hiervan merken b. en
w. op, dat de ontwikkeling der re-
creatie ten zuiden van bedoeld pa-
viljoen nog een onderwerp van stu-
die uitmaakt bij het college. Zolang
de bestemming van deze terreinen
niet in een uitbreidingsplan-in-on-
derdelen is geregeld, achten b. en
w. het ongewenst, dat ter plaatse
permanente gebouwen worden ge-
sticht. Bovendien is voor de stich-
tmg van een paviljoen aldaar de
toestemming nodig van de gemeen-
te Amsterdam (waterleidingen) en
van het Hoogheemraadschap Rijn-
land.

B. en w. adviseren de raad aan de
adressant te berichten, dat zijn ver-
zoek onder de huidige omstandighe-
den niet voor inwilliging vatbaar is.

B. en w. hebben met de Twentse
Bank n.v. overeenstemming- bereikt
over de aankoop door de gemeente
van een strookje grond, gelegen
voor het perceel Grote Krocht 14,
van welk perceel de Twentse Bank
n.v. sinds kort eigenaresse is.

De gemeente heeft dit strookje
grond nodig1 voor de realisering van
haar plannen tot verbreding en ver-
betering van de Grote Krocht.

B. en w. stellen de raadsleden
voor bedoeld strookje grond aan te
kopen voor ƒ 8,50 per m*.

Ten behoeve van de uitvoering1 van
het wederopbouwplan Zeereep-Noord
is het noodzakelijk dat de gemeente
de eigendom verkrijgt van twee per-
ceeltjes grond, gelegen aan de Dr.
Joh. Mezgerstraat, resp. groot 1562
en 926 m=.

Daar het tot nu toe niet mogelijk
was bij minnelijke overeenkomst de
beschikking over deze percelen te-
gen aanvaardbare voorwaarden te
verkrijgen, stellen b. en w. de raad
voor, tot onteigening over te gaan.

Avond van omroepvereniging
in theater Monopole

J.l. woensdag gaf de omroepvereniging de Vara een radio-showavond in
theater Monopole, waaraan o.a. medewerkten, Rudy Carrell, het Bo-
nelly kwartet en Willeke Alberti, die haar ziek geworden vader ver-
ving.

De avond werd geopend door de
plaatselijke voorzitter van de om-
roepafdeling, de heer A. Molenaar,
die meedeelde dat de afdeling de
duizend leden ruimschoots is gepas-
seerd.

Na hem voerde 'de heer J. B.
Broeksz, omroepsecretaris van de
Vara, het woord. Hij gaf een over-
zicht van de geschiedenis van de
omroepvereniging en de problemen,
waarvoor de vereniging zich na de
oorlog ziet geplaatst

De heer Broeksz hekelde het uit-
blijven van een nieuwe omroepwet.
De wet, die in 1953 werd ingediend,
staat thans weer op de helling, nu
staatssecretaris mr. Scholte, een
nieuwe commissie in het leven heeft
geroepen, het vraagstuk van zend-
tijdverdeling- en financiering1 op-
nieuw te bestuderen.

De heer Broeksz toonde zich een
fel tegenstander van een commer-
cieel tv-programma, vooral wan-
neer dit buiten de bestaande om-
rueporganisaties tot stand zou ko-
men. Volgens de heer Broeksz,
wordt de Vara van alle kanten aan-
gevallen. (Hij deelde niet mee van
welke kanten de aanvallen komen,
waarschijnlijk, doelde de secretaris

op het streven naar een nationaal
omroepbestel, waarvan ook wij
voorstanders zijn - red.) Om de po-
sitie van de Vara te verstevigen is
het noodzakelijk de omroep nog
groter te maken. De Vara moet
meer dan een half miljoen leden tel-
len, aldus de heer Broeksz, om de
strijd met succes te kunnen voeren.

Na de heer Broeksz verscheen
Rudy Carrell voor het voetlicht met
zijn liedjes en conference, gevolgd
door The Spotlights, het Bonelly-
kwartet, Eddy Schuyer en Willeke
Alberti. Zij zorgden voor een luch-
tig en vluchtig amusement, dat door
de aanwezigen — de zaal was ge-
heel bezet — met animo werd ge-
volgd.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

jan. berijdbaar
22 7.37 3.- 19.59 15.30 11.30-1S.—
23 S.27 4.— 20.52 16.30 12.30-19.—
24 9.22 5.- 21.54 17.30 13.30-20.—
25 10.28 6.- 23.08 18.30 14.30-21.-
26 11.42 7. .— 19.30 15.30-22.—
27 0.25 8.30 12.56 21.— 4.30-11.—
28 1.34 9.30 13.56 22.— 5.30-12.—
Samengesteld door P. v.d. MijeKCzn

moei eindelijk worden

Leden benoemen
voor contactcommissie culturele belangen

Deze maand treedt de contactcom-
missie culturele belangen m haar
geheel af.

Van de zijde der contactcommis-
sie is de wenselijkheid naar voren
gebracht om zo mogelijk te bevor-
deren, dat voor de nieuwe vierjaar-
lijkse periode — althans wat de
verenigingsvertegenwoordigers be-
treft — ook plaatsvervangende le-
den in de commissie worden be-
noemd.

B. en w. doen de raad ter voorzie-
ning in de vacatures van leden en
de benoeming van plaatsvervangen-
de leden de volgende aanbeveling
toekomen, waarbij zij opmerken,
dat de met een * aangeduide per-
sonen momenteel lid van genoemde
commissie zijn.
Voor de sectie toneelverenigingen:
Lid: de heer J. C. A. Reurts *),
Zandvoortselaan 31; pl.lid: de heer
J. G. Biseuberger, Tollenstraat 35.
Voor de sectie zangverenigingen:
lid: de heer J. Kroon *, Haltestr. 55,
plaatstvervangend lid: mevrouw C.
W. de Pater, Schoolstraat 11; lid:
de heer C. Schaap *), Kleine Krocht
5; plv. lid: de heer J. K. Hooger-
vorst, Dr. C. A. Gerkestraat 50rd.
Voor de sectie muziekverenigingen:
lid: de heer P. E. Schaap *), Halte-
straat 36; plv. lid: de heer A. Bal-
ledux, Haltestraat 27.

Burgerlijke Stand
13-19 januari 1961

Geboren: Franciscus Joseph, zoon
van Th. J. A. Spolders en G. M. Kok

Ondertrouwd: Gerard Suurland
en Anna Klazina van den Berg.

Gehuwd: Anthony Leendert den
Hollander en Wilhelmina Gerarda
Anthonia van den Hoogen.

Overleden: Dirkje Bollebakker,
oud 78 jaar, gehuwd met A. Smit.

Geboren buiten de gemeente:
Hendricus Cornelis, zoon van J. M.
Baars en A. A. Konijn.

Overleden buiten de gemeente:
Hendrientje Gijsbertje Korporaal,
oud 32 jaar, gehuwd met W. Mol;
Leentje Keus, oud 80 jaar, gehuwd
geweest met J. W. J. Hanekroot;
Johanna Catharina Alosery, oud 69
jaar, gehuwd geweest met C. J.
Hartog.

Voor de sectie verenigingen met een
opvoedend karakter: lid: de heer W.
F. P. Berlott *), Lmnaeusstraat 5/4;
plv. lid. de heer E. R. Koerselman,
W. Kloosstraat 5; lid: de heer D.
Zuidam, A. J. van der Moolenstr. 30;
plv. lid: mevr. M. J. J. Rekké-Gol-
steijn, Haarlemmerstraat 25.
Voor de sectie jeugdwerk: lid: de
heer H. de Jong, Van Lennepweg
34/4; plv. lid de heer A. Cluwen *),
Zr. Dina Brondersstraat 23.
Voor de sectie stichting Gemeen-
schapshuis Zandvoort: lid: de heer
G. F. Beill *), Van Speijkstraat 5;
plv. lid: de heer J. F. de Bruijn, van
Lennepweg 16/4;
Voor de gemeente: lid: mevrouw A.
M. Mol-van Bellen *), raadslid,
Brederodestraat 72; lid: de heer J.
Koning *), raadslid, Marisstraat 1.

Groei van tv
Het onderstaande overzicht laat
zien hoe de TV-toestellen op l no-
vember 1960 (760.115) over de ver-
schillende provincies en over een
aantal grote gemeenten verspreid
waren. Ter vergelijking is ook de
situatie op l januari 1959 in de ta-
bel opgenomen.

l jan. '59 l nov. '60
Groningen 5.412 16.778
Friesland 6.422 17.052
Drente 2.282 8.290
Overijssel 11.595 35.086
Gelderland 29.850 65.123
Utrecht 28.483 52 838
Noordholland 104.193 186.065
Zuidholland 131.383 234.819
Zeeland 4.723 11.874
Noord-Brabant 43.327 81.143
Limburg 23.566 51.037
Tezamen "3917036 760.115

Amsterdam
Rotterdam
's-Gravenhage
Arnhem
Breda
Eindhoven
Enschede
Groningen
Haarlem
Leiden
Nijmegen.
Tilburg
Utrecht

51.834.
50.691
30.627
5.441
4.356

10.791
3.003
2.780
9.448
5.842
5.729
4.346

15.155

89.992
81.929
57.115
16.625
7.791

16.356
8.846
7.813

16.430
10.53:6
ll.fJ53
;8.523

•26.232



j | Actie voor Toltèn
dóór leerlingen 'van Wim Gertenbachschool

Vanaf morgen, zaterdag 21 januari, tot en met woensdag 25 januari zal
door de leerlingen van de Openbare ULO, de Wim Gertenbachschool,
een actie ten bate van het door een aardbeving getroffen Toltèn
worden gevoerd.

Het initiatief voor deze hulpactie is
door de leerlingen van de school zelf
genomen. Met de hulp die ons land
na de februari-ramp ontving als
voorbeeld, willen de scholieren thans
iets ondernemen voor de zwaar ge-
troffen inwoners uit Toltèn.

Morgen, zaterdag, zal er een door
de leerlingen zelf samengestelde
en geredigeerde krant, huis aan huis
worden verkocht voor ƒ 0,50. Ook
zal huis aan huis oud-papier wor-
den opgehaald.

Woensdag 25 januari, de laatste
dag van de actie, wordt op het
Raadhuisplcin door de ULO-leer-
lingen erwtensoep verkocht. Een
aantal scholieren zal in het dorp
oliebollen verkopen. In de middag-
uren wordt een puzzlerit voor fiet-
sers gehouden, waarvan de start om
één uur bij het Raadhuisplein zal
plaatsvinden. De route van deze
tocht is uitgedacht en samengesteld
door de leerlingen van de Wim Ger-
tenbachschool. Op deze dag worden
in de aula van de ULO films ver-
toond voor leerlingen en niet-leer-
lingen. De entreeprijs bedraagt
ƒ 0,50.

In de avonduren vindt een film-

Vertrek uitgesteld
De nieuw benoemde kleuterleidster
aan de W. H. Suringarschool zal
niet eerder dan maart in dienst kun-
nen treden. In verband hiermee zal
niej. G. van den Berg, die eind janu-
ari zou vertrekken, haar werkzaam-
heden nog een maand voortzetten.
De afscheidsreceptie die op 28 janu-
arl zou plaatsvinden, zal nu op een
nader te bepalen
vastgesteld.

datum worden

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans
F. M. Dostojefski - Het landgoed

Stepantchikowo.
Olav Gullvag - Nacht van verden-

.
Pim Hofdorp - Dodemana broodjes.
Guy de Maupassant - Ben vrouwen-

leven.
H. J. van Nynatten-Doffegnies - Die

van het Wiede.
Jan Gerhard Toonder - Vlaggen m

de nacht. '
C. S. Forester - Hornblower an the

Atropos.
Edmond Reboul - Si toubib.

Ontwikkeling slectwur
Dr. L. F. de Beaufort - Zoögeogra-

phie van den Indischen Archipel
Bibeb - Kinderen kennen geen gren-

zen.
M, Bowra - De griekse cultuur.
Richard Carrington - Allemans-

vriend olifant.
Johan Fabricius - Een wereld in be-

roering.
Geestelijke hygiëne in de kleuter-

school.
George Bernard Shaw - „Je kunt 't

nooit weten".

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeeraverk

Telefoon 2937 of 02500-17069

Vergaderkalender
20 jan. Herv. Contactver. Omnibus,

openbare bijeenkomst, Jeugdhuis
Herv. Kerk.

23 jan. Stichting Culturele Kring 't
Helm, toneelvoorstelling, Mono-
pole.

23 jan. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, praatavond, Calvijnzaal

27 jan. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, Schouwburgmid-
dag.

6 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr.
mr. O. H. van Wijk, Heemstede,
Ond.: Misdaad en straf.

7 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Excursie naar
Banketbakkersschool te A'dam.

8 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Koffieuurtje,
Meijershof.

14 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Jaarvergadering
en filmvertoning, Gemeenschaps-
huis.

Tweede helft febr. Humanistisch
Verbond Gemeenschap Zandvoort,
lezing, Gemeenschapshuis, zaal 3
Spr. J. v. d. Molen, Haarlem. Ond
Sexuele opvoeding en moderne
jeugd.

21 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr.
J. W. van Zeijl.

«J!4 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen
\j.fd. Zandvoort, EMKA show,' Ge-

, rn.eens'chapshuis, verzorgd door
m£-vrouw M. Krispijn.

voorstelling plaats in restaurant
Zomerlust, die wordt gevolgd door
een grote verkoopactie ten bate van
Toltèn.

Voor deze hulpactie hebben de
leerlingen van de ULO-school affi-
ches vervaardigd, die op verschil-
lende plaatsen in het dorp zullen
worden aangeplakt.

De jeugdige initiatiefnemers en
organisatoren rekenen er op, dat de
inwoners van Zandvoort hun actie
met klinkende munt zullen steunen.

Himlaspelet
De Hervormde Contact vereniging
Omnibus organjseertj;*vanavon'cl 'een
filmvoorstelling in het Jeugdhuis
achter de Hervormde Kerk.' Ver-
tpond zal warden „Himldspelet", een
film van dé Zweedse 'cineast Alt
Sjöberg, die aan de hand van bij-
belse wandschilderingen het leven
van de mens belicht.

Vrijdag 3 februari organiseert de
contactvereniging, onder het motto
„Kunt u kienen, kien dan mee", een
dans-spel avond.

De Hervormde Jeudgvereniging De
Vliegende Schotel vertoont morgen-
avond voor haar leden in het Jeugd-
tmis achter de Hervormde Kerk de
film „De vader van de bruid". Za-
terdag 28 janauri staat een cabaret-
avond op het programma, verzorgd
door leden van de Heemsteedse zus-
tervereniging De Sneeuwbal. Op 4
februari is er een contactavond en
zaterdag 11 februari wordt een
Franse avond gehouden.

R.K.S.V.-„The Zandvoort Boys"
Uitslag zaterdag 14 januari:

HBC adsp. g-TZB b
Uitslagen zondag 15 januari:

Halfweg 3-TZB l
BHS 6-TZB 3
DSB 5-TZB 4
Geel Wit jun. a-TZB a

1-6

1-2
7-1
1-3

2-3
Programma zaterdag 21 januari:
238 Alliance adsp. e-TZB b 15 u.
Programma zondag 22 januari:
41 TYBB 4-TZB l 14.30 u.
73 Zandv.m. 7-TZB 3 12 u.

135 Concordia jun. c-TZB b 14.30 u.
Met ingang van heden vindt iedere
donderdagavond de training plaats
in het gymnastieklokaal van de
Hannie Schaftschool. Van 7 tol 8
uur voor welpen en adspiranten en
van 8 tot 10 uur voor junioren en
senioren. De veldtraning is tot na-
der order stopgezet.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de derde ronde voor het club-
kampioenschap. No. 1. W. Renout;
2. J. Paap; 3. G. Meijer en 4. J. v.d.
Wolde.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De zilveren wisselbeker beschikbaar
gesteld door de beschermheer van
de vereniging, burgemeester mr. H.
M. van Fenema, werd dinsdagavond
j.l. tijdens de damesles door de bur-
gemeester aan de winnares van de
onderlinge wedstrijden uitgereikt.

In een geestige toespraak wees
de burgemeester op de belangrijke
plaats, die de sport in het huidige
leven inneemt.

Hij hoopte dat onder leiding van

3-0
1-3

de heer Ebing flink zou worden ge-
oefend en een felle strijd om het
bezit van de beker zou worden ge-
voerd.
afd. volleybal
Uitslagen van 11 januari:
Dames: OSS 2-HVS 2

OSS-JBS
Programma voor 25 januari
in de Wim Gertenbachschool:
Dames: OSS 2-GIOS 2 19.30 u.

OSS-Blinkert 2 20.30 u.
In het Krelagehuis, Haarlem:
Heren: Gios-OSS 21 u.

WCL-OSS 2 20 u.

K.J.C. „De Kroon"
De stand in de competitie luidt als
volgt: 1. mevr. Koning 14731 p.;
2. mej. Bakkenhoven 14690 p.; 3. J.
Koper 14065 p.; 4. C. van Diemen
14030 p.
A.s. maandag 30 januari organi-
seert K.J.C. De Kroon een koppel-
avond.

ZaHdvoortm»euwen
Uitslagen zaterdag 14 januari:

Zandvoprtm.-SNL 1-2
SVJ 2-Zandvoortm. 2 " 3-1

Adspiranten: -
1 Zandvoortm. a-WH a 7-2
1 Haarlem-c-Zandvoortm. c 2-1

Zandvoortm. d-EDO c 2-2
Telefonia a-Zandvoortm. f 1-3
Zandvoortm. g-VBW a 5-1

Uitslagen zondag 15 januari:
Watergr.meer-Zandv.m. a afg.
Zandvoortm. 2-VSV 3 8-0
Zandvoortm. 3-EHS 2 3-1
Zandvoortm. 4-WD 2 uitg.
BSM 3-Zandvoortm. 5 2-9
Zandvoortm. 6-Haarlem 7 2-3

Junioren:
Zandvoortm. a-Haarlem a 1-2
WH a-Zandvoortm. b 4-4
DIO b-Zandvoortm. d 6-1
DCO b-Zandvoortm. e uitg.

Program-ma zaterdag Zl januari:
Lisser Boys-Zandv.m. 15 u.

153 DDS-Zandvoortm. 2 14.15 u.
161 Zandv.m. 3-Energie 3 15 u.
Adspiranten:
178 Haarlem a-Zandv.m. a 15 u.
191 Zandvoortm. b-HFC b 14 u.
194 Zandvoortm. c-HFC c 14 u.
209 Zandvoortm. d-HFC d 15 u.
213 Schoten c-Zandvoortm. e 15 u.
Programma zondag 22 januari:

Zandv.m.-Purmersteijn 14.30 u.
WSV '30-Zandv.m. 2 14.30 u.

19 Zandvoortm. 3-RCH 5 9.45 u.
55 Zandv.m. 5-Concordia 3 uitg.
64 Zandv.m. 6-Hillegom 4 9.45 u.
73 Zandvoortm. 7-TZB 3 12 u.

Junioren:
129 HFC d-Zandvoortm. c
141 Hillegom b-Zandv.m. e

12 u.
9.45 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal van Zandvoort-
meeuwen komt a.s.. zondag in de
wedstrijd tegen Furmersteijn in de
volgende opstelling uit: Kniesa;
Stokman en Stobbelaar; Kraaijen-
oord, Koning en Water; Van der
Mije, Visser, Keesman, Oosterbaan
en Halderman. Als reserves zijn
aangewezen Molenaar en Schultz.

Zandvoortse Korïbalclub
Het eerste twaalftal brengt zondag-
middag een bezoek aan Aurora 3,
de adspiranten gaan naar Haarlem
om Oosterkwartier b te ontmoeten.

Gebruikte auto's keuren
voor garantieverzekering

Er zal thans een garantieverzeke-
ring kunnen worden afgesloten bij
de verkoop van een gebruikte auto.
De sectie Gebruikte Automobielen
van de Bond van Automobiel-, Ga-
rage- en aanverwante bedrijven had
deze mogelijkheden onderzocht, om-
dat zij meende daarmede de niet-
bonafide handel in tweedehands

procent
Uw geld bewaren
tot max. f. 25.000.-,
op een depositoboekje
bij De Twentsche Bank
is gemakkelijk en rentegevend.
U kunt de bedragen ook
per giro storten.

DE TWENTSCHE BANK
160 kantoten in Nederland

auto's te kunnen tegengaan en
daarnaast de verkeersveiligheid te
dienen. Twee verzekeringsnmat-
schappijen zullen deze verzekërings-
vorm in ons land introduceren. Bij
elke transactie, of deze nu geschiedt
tussen particulieren,'of tussen han-
delaar en particulier, kan een der-
gelijke verzekering worden afgeslo-
ten.

Voor verzekering komen alleen in
aanmerking gebruikte personen-
auto's met een handelswaarde van
tenminste ƒ 2.500,— en niet ouder
dan vijf jaar. De . premie varieert
van ƒ 50,— tot ƒ 95,— al naar ge-
lang van de catalogusprijs van de
auto. Voorwaarde is verder dat een
keuringsrapport wórdt overgelegd,
afgegeven door bepaalde daartoe
aangewezen „Bovag"-bedrijven, de
ANWB of de KNAC.

De dekking betreft de vergoeding
van kosten aan de,auto als gevolg
van het breken of defect raken van
onderdelen, waardoor vervanging
van deze onderdelen noodzakelijk
wordt, alsmede tot vergoeding van
kosten, als gevolg van het zich
openbaren van gebreken, die niet in
het rapport waren vermeld. De gel-
digheidsduur van het keuringsrap-
port is 31 dagen.

Niet koud {
maar wel nat

De winter die klimatologisch wordt
gerekend over de maanden decetn-
ber, januari en februari, ligt voor de
helft achter ons. Deze eerste helft
heeft vrijwel geen, wintersweer te
zien gegeven. Het aantal vorstdagen
bedroeg in De Bilt slechts negen
tegen normaal 21 en ook het aantal
sneeuwdagen is tot dusver klein.
De gemiddelde etmaaltemperatuur
ligt meer dan een graad boven nor-
maal en overal in het land is de
winter natter dan normaal.

Ook deze januarimaand heeft op
de meeste plaatsen al meer regen
dan de normale hoeveelheid voor de
hele maand opgeleverd, welk cijfer
tussen de'55 eu 60 mm ligt.

Lang kan deze winter niet meer
worden. Een strenge vorstperiode is
echter nog heel goed mogelijk, ook
in februari.

Dat januari een belangrijk te
koude maand gaat worden zoals de
Duitse weerdienst en ook het KNMI
meende te mogen verwachten ,is nu
reeds hoogst onwaarschijnlijk. Dan
zou zich al op zeer korte termijn
een sterk gebied van hoge lucht-
druk boven Scandinavië moeten ont-
wikkelen, met afstroming van kou-
de lucht met .noord-oostenwinden
naar-Midden- en West-Europa.

Wel zijn de hogedrukgebieden ac-
tlever geworden, 'maar de positie
van de centra .is nog-steeds zodanig,
dat de' wind tot nu .toe nog niet
noordoost kon worden.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De> heer. G. Tates, wethouder van
publieke "werken en sociale zaken
zal op dinsdag 24 'januari a.s. geen
spreekuur houden.1'

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en
A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
P. Flierlnga
Brederodestraat l, telefoon 2181

WIJKZUSTER:
Zr. Reitsma
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

APOTHEEK:
21 t.m. 27 januari:

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073

Nachtdienst van~~ 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen. ;

Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem,
telefoon 13174

Last van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 22 januari

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Jeugdkapel in het jeugdhuis

10.30 uur: ds. C. de Ru.

NED. PROTESTANTENBOND.
Zondag 22 januari

10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.)
uit Haarlem.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. H. Wethmar (d.g.)
uit Zaandam.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
Zondag 22 januari

10 uur: ds. J. A. van ArkeL van
Haarlem-Noord.
17 uur: ds. J. A. van Arkel.

Gat. Zondag 13.

PAROCHIE H.H. AGATHA,
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
's Avonds om 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 u.; 's avonds om '7.30 u. Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 24 januari

15 uur: samenkomst in „Pniöl",
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer H. Veldkamp, evan-
gelist, Den Haag.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijswegr no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 22 januari, 9.45 uur, 402 m,
radiotoespraak door dr. H. Bonger.
Onderwerp: Het zwarte goedje.

Woningbouwvereniging

Eendracht Maakt Macht
i^

Voor LEDEN komt beschikbaar de
woning

Gasthuishofje 18
Deze woning kan worden betrokken
door een, alleenwonende vrouw.
Huurprijs ƒ 7,70 p.w.," alle kosten
inbegrepen.
Opgave voor dinsdag a.s. 7 uur
schriftelijk bij de secretaris D. van
Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22.

Daar kunt u heen
Monopole ,

Vrijdag 20 t'.m'. zondag 22 januari,
8 uur: film Tussen sex en misdaad.
Maandag 23.-januari, 20.15 uur: To-
neelgroep De Speelkamer met Es-
meralda.
Dinsdag 24 t.m. donderdag 26 jan.,
8 uur: film 's Nachts kwam de dui-
vel.
Zondagmiddag 22 januari, 8.30 uur:
film Luchtvaartcadetten.

Ned. Prot. Bond, Brugstraat 15
Donderdag 26 januari, 14.30 uur:
vrouwenmiddag.

i *

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 21 januari, 8 uur: Rotter-
dams_ Toneel met Carlotta
Zondag 22 januari, 8 uur: Rotter-
dams Toneel met De Spaansche
Brabander ' '
Maandag 23 januari, 8 uur: Toneel-
groep Podium met De jeugd vliegt
uit.
Donderdag 26 januari, 8 uur: Char-
lotte Kohier
Vrijdag 27 januari, 8 uur: Toneel-
groep Theater met Hemelbed

in hemden en voeten
PUROL



FAMILIEBERICHTEN

Op 2 .februari.a.s. hopen onze'
lieve ouders 'en grootouders

G. OSKAM , '!'
en

M. OSKAM-HILGEMAN "
hun 50-jarig huwelijksfeest te
vieren.
Gelegenheid tot feliciteren
donderdag 2 februari van 3-5
uur Westerparkstraat 3.

Hun kinderen en
Kleinkinderen

Hartelijk danken wij u voor uw
deelneming na het overlijden van
mijn lieve man en zorgzame vader
en grootvader

G. DEMMINK
Uw bik van medeleven heeft ons
veel troost gegeven.

Uit aller naam:
J. C. Demmirik-van Roon

Zandvoort, januari 1961
Dr. Smitstraat 5
Hotel Sonnehoeck

Dankbetuiging .
Daar het ons niet mogelijk is, om
ieder persoonlijk te bedanken, be-
tuigen wij langs deze weg aan allen
die ons tijdens de ziekte en Dij het
overlijden van onze lieve onverge-
telijke vrouw, moeder, dochter en
zuster

Mathilde Reurts-Doornekamp
van hun belangstelling en mede-
leven lieten blijken, onze oprechte
dank.

Familie Beurts
Familie Doornekamp

Voor uw blijk van belangstelling
ondervonden bij het overlijden van
onze lieve en zeer zorgzame vader

G. IPBKDJIAN
zeggen wij u langs deze weg onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
W. Kiss-Ipekdjian

Zandvoort, januari 1961
Marisstraat 48

Laat ze vooral nu smullen!
, i - :• ;i i'

Slagerij Burger
slaagt u altijd met kwaliteit

Vrijdag en zaterdag
750 gram riblappen 3,48
750 gr. pracht lappen ... 2,88
750 gr. braadworst of
saucijzen 2.48

Weekend reklame
100 gr. boerenworst en *7Q
100 gr. ham, samen X5/
150 gr. gelard.'lever.... 69
Maandag en dinsdag
250 gr. héél malse biefst. 1,68
250 gr. tartaar 1,10

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o 1,25
750 gr. gehakt h.o 1,88
100 gr. pork en C.Q
100 gr. saks, samen .... O"

Houdt u ook zo van zelf ge-
maakte soep? Neemt u eens
een hele kalfspoot. 40 cent
per stuk. Heerlijk!!

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY
• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES

Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v.'Bel.-cons

Hierbij delen wij aan onze
clientèle mede, dat de zaak
van wijlen de heer G. Ipek-
djian, door ons op deselfde
voet zal worden voortgexet.

Hoogachtend,
W. Kiss-Ipekdjian

Marisstraat 48'

VAN HOUTEN en ZN. vragen voor
't komende seizoen voor hotel-café-
restaurant „Queenie", Kerkplein 8:
l DEMI CHEF DE RANG;
l ZELFST. WERKENDE KOK;
l AANK. KOK, min. 18 jaar;
l KAMERMEISJE (serv.);
l KAMER-WERKMEISJE;
l KNECHT algemene dienst.
Voor cafetaria, Kerkplein 12:
l VERKOOPSTER; „
Voor direct: l AANK. KOK, min.
18 jaar;
l WERKSTER.
Sollicitaties: Kerkplein 8 Zandvoort.

ZWANEDONS DAMES- EN
HERENPYAMA'S, ook grote maten.
Damesnachtjaponnen ook gr. maten
l- en 2-persoons flanellen lakens
Wol en half wollen dekens, ook ge-
stikte dekens. Ook in BEDRIJFS-
KLEDING Ie kwaliteiten en ruim
gesorteerd.
Dus voor alles op textielgebied:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Bloemenmagazijn ,Noord'
M. Schniedewind

Vondellaan, hk v.d. Moolenstraat
Telefoon 4320

Levering alle soorten bloemwerk o.a.

bruids- en grafwerk
IEDERE DAG VERSE BLOEMEN

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE COURANT

Deze week prachtige

NYLONKOUSEM
voor slechts f 1,45

Zie onze talloze koopjes in de etalage!!

DE WOLBAAL
HALTESTRAAT 12a, telefoon 2099

IN UW HART
verkiest u eigenlijk crematie?

Maar u zo u d t er eerst iets
meer van willen weten l

Inlichtingen worden verstrekt door:

Vereniging voor Facultatieve
Crematie - afdeling .Haarlem

Secr. Parnassiakade 20
Telefoon 42242

TE KOOP GEVRAAGD
Vrij te aanvaarden

villa's - herenhuizen - flats
MAKELAAR JAN KROESE

Brederodestraat 116, Zandvoort, tel. 3244
Koningsplein l, Amsterdam. Tel. 66441 en 30564

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

i , a • Nieuwbouw,- Verbouwingen '
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68— Telefoon 2421

• -J, • j |jij. Wjérkplaatsjj.Haltestyaat: 44 '_ " .
» 'D .n'i'i ' > _' j i1'

Ned.Protestanten Bond
afd, Zandvoort
Gebouw Brugstraat 15

VROUWENMIDDAG
Donderdag 26 januari
's middags half drie.

Spr.: mevr. C. KROON-
KUNEKEN uit Haarlem.
„Wed. steden in poëzie-
prosa en beeld".
Belangstellenden welkom.

Nieuwe Volkswagens
'61 f 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652

Thans ook tel. 4200
WONINGRUIL evt. koop
Aangeb. ben.huis in centr.
Gevr. grotere woning. Br.
nr. 605 bur. Z. Crt.
Aang. BENEDENHUIS m.
winkel. Gevr. woonhuis.
Br. nr. 604 bur. Z. Crt.

WONINGRUIL A'dam-W.-
Zandvoort. Aang. ben.huis,
huisk.,' 2 slaapk., gr. tuin.
Huur ƒ 16,25 p.w. Gevr.
soortgel, woning te Zandv.
Br. ond. nr. 402 bur. Z.Crt.

Gevr. van plm. 15 juli—15
aug. of Ie 14 dg aug.:
l KAM., 2 è 3 SLPKMRS.
Vr. keuken. Br. p/a Cath.
van Rennesstraat 2.
Gevr. v. heer alleen (ambt.)
een ZITSLAAPKAMER

zonder pens. Br. 608 Z.Crt.
Echtp. m. 2 kind. zoekt
GEM. KAMERS v.d. mnd
juli. Br. m. prijsopg. ond
nr. 602 bur. Z. Crt.
Te huur gevr. v. 17 t.m.
30 juni v. 3 volw., 2 kind.
kl. HUIS of ged. v. huis
m. vr. keuk., omg. Brede-
rodestr. Br. nr. 601 Z.Crt.
Aangeb. v.a. l febr. tot
30 mei: 2 GEM. KAMERS
m. keuk. en w.c. Huur:
ƒ 125 p.m. Br. 607 Z. Crt.

Voor' een

ylot JURKJE
Mevr. de a Nijs, Troelstra-
straat 3, tel. 3095.

Autoboxen
te huur

in centrum
Zandvoort

Telefoon 2105

Voor direct gevraagd:

nette winkeljuffrouw
en lichte huish. bezigheden
Banketbakkerij Bosman
Kerkstraat 22.

Warm-
waterzakken
Pracht collectie! n ,,
Met garantiebewijs

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

Voor

spoedreparaties
aan uw bril

Opticien
A. G. Slinger
Optiek - Staalwaren
Poststraat 12 t/o consul-
tatiebureau, telefoon 4395

Erkend leverancier alle
ziekenfondsen.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Reform- en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo was combinatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

Voor al uw METSEL-
WERK naar W. Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSBEbEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Voor goed WIT-, BE-
HANG- EN SCHILDER.
WERK: Rupprecht, Zand-
voortselaan 17, tel. 3959.

Te koop: l paar STALEN
NOREN i.z.g.st. Brederode
straat 17a.

Te koop: TEKENBORD
m. parallelgeleiding" 100 x
150 cm. Piet Leffertsstr. 25

Gevr. NET MEISJE, van
9-4 uur. Mevr. Ter Brugge,
Zandv.laan 41, bij Huis i.d.
Duinen, tel. 3418.

Gevr. in kl. gezin Aerden-
hout dag. of enige d. p.w.
iemand gen. te KOKEN en
kl. huish. bezigh. te doen.
V.g.g.v. Geen moeder van
jonge of schoolg. kind. Ook
de zomermnd. Br. onder
no. 609 Zandv. Crt.

Voor 3 a 4 uur p.w. (l x
per 14 dagen) HULP gevr.
in rustige 3 kamerflat.
Hoge vergoeding. Leeuwe-
rikenstraat 16 flat 7.

MEISJE
gevr. voor hele of halve
dagen in gez. m. kl. kinde-
ren. Hoog loon. Mevr. van
Lith, Weimarweg 3, tel. 3213.

Gevr. J U F F R O U W of
gepens. heer voor dagwin-
kel in textielbranche. Br.
met verl. salaris en voll.
inl. ond. nr. 606 Z. Crt.

MEISJE gevraagd om in
't bedrijf opgeleid te wor-
den. Azea, Gr. Krocht 21.

Een dame of heer gevr.,
die over veel vrije tijd be-
schikt, voor een

zeex prettige
bijverdienste

(controle en representatie).
l of 2 vreemde talen spre-
kend. Betrouwbaarheid is
de hoofdzaak. Schrijft u
om nadere inl. ond. nr. 603
bur. van de Z. Crt.

Laat nu BEHANGEN EN
WITTEN tegen winterta-
rief. T. G. Jager, Dam-
straat 25, Haarlem, telef.
02500-15079.

Kort zwart BONTJASJE
te koop, Jemen, mt. 42-44
ƒ 135, z.g.a.n. Meulman
Van Lennepweg 36/2.

KINDERWAGEN te koop
Frans Zwaanstraat 58.

Te koop: pr. onderhouden
KOLENHAARD met vul-
trechter, 3 jaar gestookt
merk Becking en Bongers
Parnassialaan 29, Bentveld
Telefoon 02500-40860.

Te koop: l paar NOREN
m. schoenen maat 42.
Telefoon 3740.

Mannequin verkoopt beeld-
schone haute couture
AVONDJAPON, maat 38
Telefoon 4292.

BINNEN ENKELE WEKEN
verschijnt het interessante
boekje „ZEVEN DAGEN
OP EN AAN DE RIJN'
Het beschrijft de mooiste
compleet verzorgde en be
slist niet dure vakanti<
met het prachtige hotel-
schip „Regina". Wanneer
u nu aanvraagt, wordt hè'
GRATIS toegezonden door
de N.V. RIJNLAND, Mo
lenstraat 61 Den Haag
Wilt u uw naam en adres
DUIDELIJK vermelden?
Dank u!

Voor VISITEKAARTJES
naar

Gertenbachs Drukkerij

DE VEILIGE KOERS =
die wij varen leverde onze ^^

spaarders in 1960
f 2.O45.OOO aan rente op. —

Spaartegoed
l 72.80O.OOO

Aantal spaarders 98.275
Als U nog geen spaarder —
bent neem dan ook een -

boekje bij de

MIITQQDAADDAMIf HAARLEM • HEEMSTEDE
HU l QOFnAnDHIllY ZANDVOORT. HIILEGOM

Partij van de Arbeid afd. Zandvoort

Openbare vergadering
VRIJDAG 27 JANUARI 1961
in het gebouw „GEMEENSCHAPSHUIS"
ingang Tramstraat, aanvang 8 uur
Spreker: mr. M. Vrolijk, lid van de 2de Kamer
Onderwerp:
Crisis in de Nederlandse politiek

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en G-RAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Gevraagd:

winkelbediende
electrïcien

Firma Schuilenburg
Grote Krocht 5-7, telefoon 2974

MONOPOLE
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 20 t/m ZONDAG 22 JAN., 8 uur
John Saxon - Linda Cristal

Tussen
sex en misdaad

Er leven duizenden jongens zoals hij in dui-
zenden steden met messen in hun zak en
meisjes aan hun arm. 18 jaar.

Maandag 23 jan. besloten voorstelling
DINSDAG 24 t/m
DONDERDAG 26 JANUARI, 8 uur

Claus Holm - Annemarie Düringer

's Nachts
kwam de duivel

Bekroond met de Duitse filmprijs. 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 22 JANUARI, 2.30 uur
Antonella Lualdi - Jack Sernas

Luchtvaart-
cadetten
Vijf verschillende karakters, maar
één in het grote avontuur.

In kleuren. Alle leeftijden.

*Zeg 2550
Ogenschaduw en
vloeibare make-up

GRATIS
bij een doos Creamy Puff

DROGISTERIJ

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

met advertenties in de
ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg l
Telefoon 2135

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS t
VANAF l OKTOBER . WINTERTARIEF ' ;



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
SCHATJB LORENZ
BLAUPUNKT

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

U het allernieuwste -

J. KEUR
Electro-radio-technisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

STOFZUIG
Tob niet langer met uw oude!
HOLLAND-ELECTRO ƒ 120,— RUTON
HOOVER ƒ 198,- EXCELSIOR
ERRES ƒ 142,50

Firma Schuilenburg
Grote Krocht 5-7, telefoon 2974

ƒ 119, —
ƒ 132,50

GEZELLIG MIDDELPUNT!
PHILIPS TELEVISIE, 53 cm beeld,
compl. geplaatst vanaf ƒ 9,- p.w. na de
eerste betaling
5 jaar schriftelijke garantie op de
televisie-antenne installatie
PHILIPS RADIO
Mooi van toon! Modern van vormgeving.
Geschikt voor stereo-gramofoonmuziek
Uw oude radio heeft inruilwaarde!
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST X" • JtJLm MT "HOLCkV
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

PHILIPS

TIJDELIJKE RECLAME

3 halen 2 betalen
LAAGST GEPRIJSDE GRATIS
BIJVOORBEELD:

KOSTUUM . .
MANTEL . .
JAPON . . -

N f T H «TT B Êen be9«P voor

m V • £\£*MJ<1\ goed chemisch reinigen
GROTE KROCHT 21, TELEFOON 2574, ZANDVOORT

f4,75
f 4,75
f 3 , 2 5

Sport en Judo instituut

BUCHÈL
Zaal Hogeweg 42, privé 60, tel. 3965
Wij kunnen nog slechts enkele leer-
lingen plaatsen op onderstaande
lessen:
Jeugdjudo

Dinsdag 4 uur gemengde les,
6—8 jaar;
Woensdag 2 uur jongens 8-10 jr.
Donderdag 4.15 u. jongens 9-10 jr.

Damesgymnastiek
Dinsdag 2 uur

Jiu jitsu
Donderdag 8.15 uur
Meisjes-jongens vanaf 15 jaar.

Indoortraining heren
Donderdag 9.15 uur.

NIEUWE CLUB BOKSEN
Woensdag 7.30 uur, o.a. opleiding
wedstrijdboksen N.B.B.

Taxi 2600
Dag en nacht

GROTE KROCHT 18

Waterdrinker koopt "alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote ƒ 3,00
760 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
Ruime sortering knakworst
In blik 0,98
Busje Smag (Unox) 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie

2100 Politie (alleen noodgevallen)

2345 Gemeente-secretarie

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v/Ji Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbaalis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

OPRUIMING bij
Het Wonder van Zandvoort

ZIET ONZE ETALAGE
Swaluëstraat 9, telefoon 2418

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Stichting Culturele Kring 't Helm
Secretariaat: Linnaeusstraat 5/4, telefoon 3371

maandag
23

januari
ESMERALDA
(DAED ON NINE)
Thriller van Jack Popplewell

Toneelgroep „De Speelkamer" met Fien Berg-
hegge, Bert Dijkstra, Betsy Smeets, Dini de
Neef, John Soer, Robert Sobels en Frans Vasen,
THEATER MONOPOLE, aanvang 20.15 uur
Losse kaarten ƒ 3,—
Plaatsbespreking: Van Lennepweg 34/4, tel. 2249

Balans
opruiming

Wollen kinderhandschoenen ... 1,98
Wollen petten, nu ƒ 2,38
Wollen wanten m. 5/6 v. 3,50 nu 2,68
Theedoeken 0,78
Prima washandjes, van 0,50 nu 0,39
B.H.'s ƒ 1,98 en 0,98
Damespyama's 7,98
Florina kleedjes 90 x 90 cm
was- en kleurecht van ƒ 3,75 nu 2,99
Nylonkousen 1,98

AD. NOTTEN
HALTESTRAAT 59

Zojuist ontvangen

D E LAN A wollen
kleuterskibroeken en blouses

Als de vraag in u waelt: „Zou dat lukken"
Denk gelijk dan aan twee houten krukken.
Heus, dan ben ik niet bang
Dat u voor de drang
Om 'n stunt uit te halen sult bu,kken.

Kijk uit!
zo nodig door een bril van

dat 's veilig
Looman

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48, TELEFOON 2684

ZATERDAG AANSTAANDE:

'n heerlijke slagroom schuimtaart
met vruchten . . . . f 1,90
5 rijkgevulde appelflappen . f 1,10
Wat fantastisch van smaak, geur en kleur is ons heerlijk rozijnenbrood

'n groot van Staveren
rozijnenbrood voor f 1,10

LLE
DEKENS

TEGEN

STERK VERLAAGDE
PRIJZEN!

„MERK" DEKENS
l pers.

<) 17.98 - i n . 98
OlNU VOOR

2 pers.

4Z'48"57'98

RESTANTEN GESTIKTE DEKENS

J. Th. Kort
GROTE KROCHT 30-36, TELEFOON 2666

SNEISTOMERIJ
ZANDVOORT

Dames- ol herencost... 2,50
Mantel of topper 2,50
Colbert 1,75
Japon (eenv.) 1,75
Pantalon 1,25
Trui of jumper 0,9..
Mits gebracht en gehaald

Tevens uw adres voor
overhemdenreparatie er*
alle voorkomende kle-
dingreparatie.
Snelstomerij Zandvoort
Schoolstraat (naast
Drukkerij v. Deursen)

u s el f schilderen! \
Losse oliegrondverf v

a ƒ 1,25 per kg.
j Ouderwetse GLANS-1
l VERF a ƒ 2,25 p. kg i
' VERF voor BIN-

NEN en BUITEN S
Ook verkoop van
TOKtONLAKKEN

[Dutra-verf mal enj'
JN.Z. Voorburgwal 25 j
' Amsterdam-C., telef.
f43542 (naast Wijers);

(Moderne kleur-
specialisteu).

Verzending door
geheel Nederland

I. J. Knotter
Haltestraat 37, tel. 2891
uw adres voor
Sluis vogelzaden
Gemengd konijnenvoer
2i/2 kg ƒ 1,55
Konijnenvoer, korrels 1,36

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSEÜ
Telefoon 2653

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
werb, muurwerk

Elke fijnproever:
prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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B. en w. vragen de raad

Definitieve standplaats
voor woonwagens

Bij raadsbesluit van 28 april 1959
werd als standplaats voor woon-
wagens aangewezen een terrein, ge-
legen aan een duinpad ten" oosten
van de Noorderduinweg.

-Deze standplaats kon echter niet
worden ingericht in verband met de
aanleg van wegen en rioleringen
ten behoeve van de installatie voor
de zuivering van rioolwater.

Aangezien de bedoelde stand-
plaats zich bovendien bevindt op
toekomstig industrieterrein, waar-
van de juiste verkaveling voorlopig
nog niet kan worden vastgesteld,
is het naar de mening van het col-
lege van b. en w. noodzakelijk voor
genoemd doel een ander terrein aan
te wijzen.
' Het meest geschikt acht zij
hiervoor een terreintje gelegen ten
oosten van de voor de bouw van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie be-
stemde grond.

Toegang tot dit perceel kan wor-
den verkregen via de aangelegde
wegen naar en langs de zuiverings-
installatie.
' De kosten van het in orde bren-
gen van het woonwagenterrein, in-

" gericht voor maximaal zes wagens,
worden door de dienst van publieke
werken geraamd op ƒ 5.300,—, ver-
hoogd met 'n bedrag van ƒ 3.000,—
voor de aanleg van waterleiding,
verlichting en toiletten.

B. en w. stellen de dames en
heren raadsleden voor een krediet
te verlenen gelijk aan bovenge-
noemd bedrag.

*
' In afwachting van de definitieve

plannen voor een te stichten riool-
'waterzuiveringsinstallatie werd in
1959 volgens een globale begroting
door de raad een krediet verleend
van ƒ 2.100.000,—. In januari 1960
werd het krediet met ƒ 180.000,—
verhoogd, omdat het afvoerriool
«naar de bezinkingsvijver binnen het
circuit 800 meter langer moest wor-
den. Voor het maken van een
schetsontwerp was reeds in 1957
een bedrag van ƒ 25.000,— beschik-
baar gesteld.'

Thans zijn de definitieve cijfers
bekend. De uitgave worden geschat
op ƒ 2.962.923,50, waarbij nog komt
een bedrag van ongeveer ƒ 98.000;
voor niet voorziene werken. '

B. en w. vragen de raad alsnog
een krediet van ƒ 755.000,— te ver-
lenen. De totale kosten zullen daar-
na op drie miljoen gulden komen.

' *
De thans bij de dienst van publieke
werken in gebruik zijnde doortrek-
machine voor het schoonhouden van
de riolen is op de belangrijkste on-
derdelen vrijwel versleten. Een
nieuwe machine zou een bezuini-
ging van 50 procent op de loonpost
van ƒ 10.000,— geven, hetgeen
neerkomt op de halve aanschaf-
fingsprijs.

Andere voordelen zijn te vinden
in de brandstof (diesel). B. en w.
stellen de raad voor over te gaan
tot aanschaffing van een nieuwe
doortrekmachine, waarvan de kos-
ten worden geraamd op ƒ 10.750,—.

Lezing voor donors
Op initiatief van de plaatselijke af-
deling van het Ned. Roode Kruis,
vond j.l. maandag in hotel Keur een
bijeenkomst plaats van in Zand-
voort woonachtige donors.

Tijdens deze bijeenkomst werd
een groot aantal dia's vertoond, die
het werk van de hoofdstedelijke
bloedtransfusiedienst in beeld brach-
ten. De opnamen toonden 't nieuwe
laboratorium, waar het door de
donors afgestane bloed wordt ge-
prepareerd en verzonden naar de
bijna 300 ziekenhuizen in ons land.

In 1960 werden in totaal 60.000
flessen bloed beschikbaar gesteld,
dit jaar zullen 80.000 flessen nodig
zijn.

Op het eind van de bijeenkomst
werd uit de aanwezige donors een
comité gevormd, dat een dringend
beroep op de ingezetenen van Zand-
voort zal doen, mee te helpen dit
tekort aan bloedplasma bestrij-
den. Een beroep dat m -"o onder-
steund wordt door de Z -dvoortse
doktoren.

Jaaroverzicht 1960
van 'Stichting Bescherming Duinlandschap

De in het voorjaar van 1960 opgerichte Stichting „Bescherming Duin-
landschap" heeft het eerste jaaroverzicht het licht doen zien. Het
bestuur releveert in dit overzicht- de voornaamste activiteiten van de
Stichting in 1960.

Rijpaard onder trein
Omstreeks 11 uur is zaterdagmorgen
op de spoorlijn tussen Haarlem en
Zandvoort een paard, toebehorende
aan 'n manege, door 'n uit Haarlem
komende trein gegrepen en gedood.

iHet ongeval vond plaats tijdens een
rit van een in Zandvoort woonach-
tig pikeur met een drietal rijpaar-
den door de duinen.

Eén van de paarden schrok en
kwam op de spoorlijn terecht, waar
het onder de naderende trein te-

. recht kwam. De andere twee paar-
den renden in paniek langs de
spoorbaan in de richting van Zand-
voort, achtervolgd door de lang-
zaam rijdende trein. Bij het station
slaagden voorbijgangers er in de

, 'paarden tot stilstand te brengen.
Het paard dat door de trein werd

gedood is naar het slachthuis in
Haarlem overgebracht.

In de eerste plaats wordt vermeld
het bij het college van Gedeputeer-
de Staten ingediende bezwaar-
schrift, tegen het stichten van een
hotel en kampeercomplex in het nog
ongerepte duingebied ten noord-
oosten van het circuit. Het bestuur
constateert met voldoening, dat 't
college van Gedeputeerde Staten
heeft toegezegd, aandacht aan dit
bezwaarschrift" te .zullen schenken.

Vervolgens bepleitte het bestuur,
in een schrijven aan de gemeente-
raad, het stichten van een duinpark
in de duinen ten noorden van de
Frans Zwaanstraat (laatste ge-
deelte uitbreidingsplan zuid, red.).
In de gemeenteraad vond deze sug-
gestie weerklank.

Zodra het plan voor de bebou-
wing van dit duingebied door b. en
w. bij de raad wordt ingediend, zal
de Stichting opnieuw de aandacht
van de raadsleden vestigen op de
suggestie, dit duinterrein voor Zand-
voort te behouden.

T.enslotte wordt het adres gerele-
veerd dat de Stichting heeft gericht
aan de raad, in verband met de
vernieling van het fraaie duingebied
in het noorden van de gemeente,
waarop een uitgebreid caravan-
kamp wordt geëxploiteerd („De
Duinrand"). In de raad werd het
adres van de Stichting — tegen de
wens van het college — uitvoerig
besproken. De raad ontving van de
zijde van het college de toezegging,
dat een deskundig rapport zou wor-
den uitgebracht over de toestand
van de • duinflora. Dit rapport is
nog steeds niet verschenen.

Ook in 1961, schrijft het bestuur,
zal de Stichting „Bescherming Duin-
landschap" blijven streven naar de
bescherming van de duinen rond
Zandvoort.

De invloed van de Stichting op de

ontwikkeling wordt echter mede be-
paald, door de daadwerkelijke en
financiële steun van de ingezetenen
van Zandvoort.

Zij kunnen helpen, zegt het be-
stuur tot besluit, het streven van de
Stichting „Bescherming Duinland-
schap" effectief te maken.

Lezing voor Vrouwenbond
De afdeling Zandvoort van de Ned.
Christen Vrouwenbond houdt vrij-
dag 27 januari aanstaande een bij-
eenkomst in het Jeugdhuis achter
de Hervormde kerk. Mejuffrouw F.
Krabbe uit Hillegom zal een cau-
serie houden over „Onze houding
ten opzichte van het communisme".

Adjudant H. Sandbergen
kwart eeuw in dienst van politie

De heer H. Sandbergen, sinds l oktober 1956 adjudant bij de ge-
meentepolitie van Zandvoort, zal op 27 januari a.s., een kwart eeuw dn
dienst van de sterke arm zijn.

Voor de heer Sandbergen in 1936
bij.de politie in dienst trad, was hij
assistent-inkoper bij een groot hotel
in Rotterdam. Zijn voorliefde ging
echter niet uit naar het hotelbedrijf,
maar naar de luchtvaart. Tijdens
zijn militaire diensttijd meldde hij
zich bij de vliegdienst en werd goed-
gekeurd.

Maar de vader van de adspirant
luchtschipper dacht er anders over
en verbood zijn zoon het luchtruim
op te zoeken. Hij vond het te ge-
vaarlijk. Op aanraden van zijn
vader, solliciteerde de heer Sandber-
gen bij de politie — een beroep
waarbij je met twee benen op de
grond moet blijven staan — waar
hij op 27 januari 1936 werd be-
noemd.

Eerst als surveillerend agent,
met hoge boord, witte handschoe-
nen en sabel, daarna bij de ver-
keerspolitie en de motorbrigade. In
1953 volgde zijn bevordering tot
brigadier en kreeg hij de leiding
van een bureau in het centrum van
de Maasstad. In 1956 kwam hij

Kritiek op verhuurbedrijf
Tijdens de rondvraag, na afloop van
een bestuursvergadering van het be-
drijfschap Horeca in Den Haag,
hebben enkele leden de aandacht
gevestigd op de „beunhazerij" van
een stichting, die in Zandvoort bij
particulieren voor het aanstaande
seizoen logeerbedden probeert te
reserveren en een volledige bezet-
ting van deze bedden in juni, juli en
augustus contractueel garandeert.
Ook andere stichtingen doen op deze
wijze pen beroep, op particulieren.
De secretaris, drs. A. W. Merk, ant-
woordde, dat men zal onderzoeken
in hoeverre de particulieren, die
hieraan deelnemen, handelen in
strijd met de bestaande vestigings-
bepalingen.

(De naam van de stichting die in
Zandvoort op hiergenoemde wijze
werkzaam is werd niet genoemd.
Red.)

V«rk<*erskrant voor de jeugd

week is verschenen
een veilig verkeers-

Eind vorige
„Veilig Uit",
krant voor jongeren, die uitgegeven
wordt door het Verbond voor Veilig
Verkeer. De nieuwe veiligverkeers-
krant is in een oplage van 37.000
exemplaren, verzonden naar leer-
lingen van middelbare scholen, gym-
nasia, lycea, ulo, vglo-, mjverheids-
en lagere technische scholen.

De redaktiecommissie van deze
krant bestaat uit drie volwassenen
en vier jongeren. Het zijn E. J.
Jansen, inspecteur-korpschef van
politie te Naarden, A. W. Wagner,
gem. inspecteur van het onderwijs
te Amsterdam, J. Wendelkes, eind-
redakteur, terwijl verder optreden
Marga van Praag, leerlinge van de
Gemeentelijke HBS. te Hilversum

(14 jaar), Henk Stubbe (18 jaar),
leerling van het Thorbeckelyceum te
Arnhem, Jaap Fuchs (18 jaar) die
in Leiden Engels studeert en de
jonge illustrator Hans de Cocq uit
Bilthoven.

In een hoofdartikel wordt het vol-
gende opgemerkt: „We gaan in
„Veilig Uit" niet preken.Nu niet en
nooit. We willen graag luisteren
naar wat jullie te zeggen hebben
en ruimen veel — zo nodig alle —
ruimte in deze krant voor jullie in.
Laten we elkaar eerlijk de waar-
heid zeggen en een kritisch geluid
laten horen als dat nodig is."

In het nummer komen o.a. arti-
kelen voor over de Haagse jeugd-
verkeersbrigarte, een dag op pa-
tromlle met de rijkspolitie en een
autorubriek.

naar de badplaats, waar hij tot
adjudant werd benoemd.

In de afgelopen vier jaar heeft de
hee.r„ Sandbergen zich volledig in
Zaèlïvporfc ingeburgerd. Het zal de
jubilaris op 27 januari dan ook
zeker niet aan belangstelling ont-
breken.

Jaarvergadering Geel-Blauw
De supportersvereniging „Geel-
Blauw" houdt a.s. donderdagavond
in Hotel Keur de jaarvergadering.
Het bestuur stelt onder meer voor
in de vacature G. Pool, de heer A. R.
•Bisenberger tot secretaris te be-
noemen. De aftredende leden A.
Koper en W. Zwemmer stellen zich
herkiesbaar.

Na de pauze wordt door de heer
L. van der Mije Jr. kleurendia's ver-
toond over „Een reis door Oosten-
rijk".

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Het afgelopen weekeind werden de
hockeyvelden afgekeurd wegens de
slechte toestand van de terreinen.
Geen wedstrijden en geen uitslagen.
De vrijgekomen plaatsruimte wil-
len wij benutten om een overzicht
te geven van de positie die enkele
elftallen van de Zandvoortse Hockey
Club op de ranglijsten innemen.
Heren I (per 15-1)
Leiden 2: 13 punten uit 8 wedstr.
ZHC l 12 uit 7
BMHC 5 8 uit 8
Alliance 2 7 uit8
Zuidwijck I 6 uit 6
HBS 2 4 uit 7
Kieviten 3 3 uit 7

Heren 2 (per 8-1)
Ever Swift l 18 uit 9
Hurley 3 9 uit 6
Alliance 3 9 uit-8
Amsterdam 7 7 uit 7
HBS 4 6 uit 8
BMHC 7 5 uit 8
ZHC 2 4 uit 8
HBS 5 2 uit 6

Heren III (per 8-1)
Rood-Wit l 13 uit 7
Strawberries 2 11 uit 7
Alliance 4 10 uit 7
Saxenburgers l 10 uit 7
Rood-Wit 2 6 uit 9
BMHC 9 3 uit 7
ZHC 3 3 uit 9
Leiden 7 2 uit 7
(2 punten in mindering wegens niet
opkomen)

Dames I (per 8-1)
Strawberries 2
HBS 2
Siseo
Rood-Wit 2
ZHC I
Alliance 3
BDHC 4

Bij goede

13 uit 7
12 uit 8
6 uit 6
6 uit 7
5 uit 5
3 uit 7
3 uit 8

weersomstandigheden
worden woensdagmiddag 25 jan. 2
wedstrijden gespeeld door adsp.:

Poolbeertjes-Zandvoort-

Adspiranten-Zandvoort

Alliance
Mecki's
Alliance
Boxers

DE GRUTTER week reclame
'DE

[GRUTTER'1

JREXOP

Jj. Bij groot pak Trexop

een pak T R EXO P (43 cl.)

'Een prachtige gelegenheid om
voordelig een voorraadje te maken.
De reclame geldt ook voor Zelfw.
Wasmiddel met 42 et voordeel.

Neem dat voordeel meel

Bij vermicellisoep

AROMA
voor

. SOEP ,
AROMA

halve
prijs

Bij elk paVje vermicellisoep
(6 borden) zo'n handig
flesje van 36 voor 18 cent.
Aroma' geeft aan Uw
bordje vermicelliioep een

nóg pittiger karakter.

SOEP

SOEPBALLETJES
10d.GOEDKOPER

Soepbatletjes kant-en-Maar in blik of
pol zijn deze week 10 cent voordeliger.

Gemaakt volgens eigen recept.

GELDIG VAN 25 T/M 31 JANUARI 1961

Een pak

MOKKAWAFELS
45e..-<~ "•—~~__

Versgebakken bi eigen bakker!]. PRffga
mokkavulling. Deze wafeltjes delen ;<]

heerlijk voordelig uit. '"

Altijd een kassabon voor 10°/o korting. Óók bij de weekreclames



&wa»ttftt&ft Haah, de,
Bij ons werden nooit voetbalvelden afgekeurd

Ui
Heus, vrienden, ze maken er pap-
kerels van. Was 't nou zondag j.l.
zo erg, dat het voetballen niet ko»
doorgaan? Ik vind wel dat ze bij
de K.N.V.B. bijzonder vlot zijn met
het afgelasten van het hele pro-
gramma. Tellen die duizenden en
nog eens duizenden supporters dan
helemaal niet meer mee? Ze trek-'
ken er zich geen snars van aan dat
die lui een verloren zondag hebben
gehad, misschien vinden ze 't nog
fijn ook. Dan was 't in mijn tijd
anders, vrienden. Wij voetbalden al-
tijd als er gevoetbald moest worden,
weer of gef>n weer. En wij waren
met bang van een soppig weiland.

Ik herinner me nog uit die da-
gen dat we eens moesten spelen on-
der omstandigheden, die zeker niet
lekker waren. Ik was lid van een
ploeg, die altijd wilde voetballen.
De jongens werkten de hele week
en zaterdags wilden ze in het veld,
regen of niet, ze eisten gewoon dat
't doorging. En als de scheidsrech-
ter, die veelal kieskeurig was, an-
ders bepaalde, chanteerden ze hem
en dreigden-hem met lijfstraffen of
andere onaangename dingen. Ze
stonden dan met vriendelijk grijn-
zende gezichten rondom hem en
zeiden: „We spelen toch, hè?" De
schichtige arbiter monsterde dan
met een snelle blik de gezichten en
zei witjes: „Natuurlijk heren_ spelen
we, 't is goed weer en het veld is
behoorlijk bespeelbaar". Die keer
dat hij iets dergelijks tegen ons zei,
dobberden er zeemeeuwen in de
meertjes die zich op ons veld had-
den gevormd. Het werd een pretti-
ge wedstrijd. Nu weet ik wel, dat
zo iets de heer Horn of Beltman
niet zou zijn overkomen vandaag
de dag. Maar tegenwoordig hebben
we, behalve mooi-weer voetballers,
ook al scheidsrechters, die bang
voor natte voeten zijn. Zij beseffen
niet dat de meute — oftewel het
legioen — eist dat de show door-
gaat. Maar goed, ik zei u dat het
een prettige wedstrijd werd. De
beste, die ik ooit speelde, al zeg ik
't zelf. Wij speelden altijd zonder
publiek. Alleen de wederzijdse be-
sturen en de terreinknecht waren
ambtshalve aanwezig. Zo ook nu.
Ruimte voor publiek was er trou-
wens met, er was weinig land over
door al het water.

De aftrap (door de tegenpartij)
was onoverzichtelijk. Dat wil zeg-
gen: de bal was onzichtbaar. Die
lag in een kuil en die kuil stond vol
water. Maar wij allen zagen - dat
de bal op de middenstip, die er dus

Hetniet was, werd neergelaten,
was net een tewaterlating.

De scheidsrechter floot en de mid-
denvoor, die tot z'n scheenbescher-
mers in het meer stond, maakte een
wadende beweging met z'n rechter-
voet. De bad steeg omhoog als een
U-boot en beschreef een boog naar
het hoofd van de scheidsrechter, die
ijlings bukte. De rechtsbinnen van.
onze partij was zo gelukkig de ar-
biter met een elleboog opzij te kun-
nen drukken, zodat deze aan de
waarneming van de spelers werd
onttrokken. Genoemde rechtsbinnen
pakte de bal met beide handen uit
het luchtruim en gooide hem naar
de rechtsbuitenplaats, waar ik op
een droge strook weidegrond stond
van ongeveer een vierkante meter.
De tegenpartij appelleerde en
schreeuwde woest, maar de scheids-
rechter gebaarde: „Doorspelen!" Hij
veegde de kluiten uit al z'n ogen.
Ik speelde de bal naar m'n midden-
voor, die de spil van de vijand in
een dal voor het doelgebied diukte.
Helaas voor de blonde spil — het
was een aardige jongen - stond dit
dal ook vol water. Wij zagen op de
plek des onheus luchtbellen om-
hoog borrelen. De aanvoerder van
de vijand riep: „Schoften, dat zul-
len jullie bezuren"! Op hetzelfde
moment schepte onze middenvoor
met z'n rechtervoet een hoeveelheid
water uit de kuil en wierp de brei,
want er zat een behoorlijk dosis
modder bij — in het gelaat van de
keeper. Deze greep in een reflex
met beide handen naar z'n gezicht
en toen ging de bal op schuimkop-
pende golfjes over de denkbeeldige
doellijn. Het net trilde niet, het
schudde als een natte poedel. De
scheidsrechter floot en wees naar
het meer, waar zich de middenstip
moest bevinden. 1-0 voor ons. De
tegenpartij nam er geen genoegen
mee en wilde de spil, die nog steeds
niet boven water gekomen was,
eerst zoeken, voor er afgetrapt
werd. „Ik geef jullie vijftien secon-
den", zei de scheidsrechter. De ploeg

, begon te dreggen en even later
kwam de spil naar boven. Nadat
kunstmatige ademhaling was toege-
past, ging de wedstrijd verder. Het
bleef enerverend. De techniek van
onze club gaf de doorslag. Ons
veldspel was beter en onze voor-
hoede navigeerde ook beter in het
doelmeer van de vijand. Wij scho-
veh al spoedig nummer twee in de
touwen achter de keep, die een dui-
kerspak had aangetrokken, na het
incident met de spil. De linksback

van de verliezende partij protesteer-
de dat hij onder water was getrok-
ken. „Wel ja, maak er waterpolo
van!" meesmuilde de scheidsrech-
ter. „Protest niet aanvaard!"

Hij kon dit zeggen, omdat hij
meende de lachers (de winnende
partij) op z'n hand te hebben. Nou
ja, dat was wel zo, maar wij wilden
wel lachen als wij daar tijd voor
hadden gehad. Voortdurend moes-
ten wij strijd voeren tegen de
vijand op voetbalschoenen en tegen
de erfvijand: het wild kolkende wa-
ter. Er was namelijk tijdens de
wedstrijd ten overvloede een dijk
van een naburige wetering doorge-
broken en dat gaf een hoop water-
overlast extra. Op het laatst was
het met meer te doen. Het doelvlak
werd hoe langer hoe kleiner, omdat
de palen voor meer dan de helft
onder water stonden. De scheids-
rechter wilde staken en de afvaart
blazen. Maar niemand stond dat
toe. Wij met, omdat we met 2-0
voorstonden en de vijand niet, om-
dat deze dacht nog gelijk te kun-
nen maken. Het spel onder de wa-
terspiegel werd gemeen. De tegen-
partij bediende zich van unfaire
middelen en hield de bal 20 nu en
dan onder water. Als wij dan naar
de plek zwommen, waar we dachten
dat de bal zich bevond, begonnen
ze luid te loeien en visten de bal
vlak voor ons doel op. Maar onze
keeper was zo pienter graszoden uit
z'n doelgebied te trekken, waar hij
de voorhoede van de vijand mee be-
kogelde. De scheidsrechter stond
zich een aap te lachen. Dat verveel-
de de linksbinnen van de verliezers
zeker, want opeens zwom hij naar
de arbiter toe en hield de man
enkele minuten onder water. Hier-
door komt het dat u nooit meer van
deze overigens sportief leidende
mens hebt gehoord, vrienden. Na
deze wedstrijd, die wij dus met
kunst- en zwemwerk met 2-0 won-
nen, is het veld nooit meer boven
water gekomen. Maar wij hebben
altijd nog een dankbare herinnering
aan de tijd, waarin voetballen een
zaak van het heilig moeten was. Nu
is dat allemaal anders en ik schaam
me bijna voor de profs, die alleen
op droog gras willen voetballen. En
ze doen het dan nog met al te best
ook. Velden afkeuren en voetbal-
wedstrijden niet laten doorgaan zijn
gevolgen van een decadente tijd,
waarin de voetballende mens nooit
meer heeft geleerd z'n hoofd boven
water te moeten houden.

Laten de oude heren van de
KNVB wel bedenken dat voetballen
een'Ttijkspel is. En als er aan het
voetballen zelf niets te zien is, moe-
ten de weers- en terremomstandlg-
heden gebruikt worden.

Dat zijn ze aan het legioen ver-
plicht. BARTJE

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2845 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebednjf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinteo"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vjh Ssvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Zandvoortse Bridgeclub
Na de derde wedstrijd van de twee-
de competitie ziet de situatie er als
volgt uit. In de A-hjn heeft het
koppel Fabel-Schutte met 169.63 %
de leiding; het koppel mevrouw
Brossois-Sjouwerman staat met
165.88 % op de tweede plaats.

In de B-lijn gaan twee koppels,
de fam. Coops en de dames Kerk-
man-Van Straaten met 165.28 % aan
de kop. In de C-lijn neemt de fam.
De Jong met 160.72 % de eerste
plaats in, gevolgd door het koppel
Kerkman-Van Straaten met 159.40.

In de D-Hjn gaat het dameskoppel
Drose-Heldoorn met 167.27 % op 't
kampioenschap af. Het dameskop-
pel Berkhout-Crok staat op de
tweede plaats met 153.28 %.

De uitslagen van de viertallen-
wedstrijden luiden: Zandvoort 1-
Pehkaan l 32-52; Zandvoort 2-
Caprera 73-37 en Zandvoort 3-
Haarlem-noord 4 27-45.

K.J.C. „Noord-
De stand in de competitie van janu-
ari luidt als volgt:
1. W. J. Prinsen 24196; 2. Jb. Paap
23869; 3. H. Molenaar 23856; 4.
mevrouw Van Norden 23774.

Amsterd Groentencentr.

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

GROENTEN
Mooi lof, per pond 49
Bloemkool, hagelwit, 4 pers.
per stuk 98
Pracht spruitjes, per pond 29
Verse andijvie, per pond 49

GOUDREINETTEN
Moesgoudremetten, 3 pond 29
Moes- en handgoudr. 3 p. 39
Handgoudreinetten, 3 pond 49
Handgoudr., elite 3 pond 69

HANDAPPELÊN
Golden delicious, 3 pond 98
Golden delicious, 3 pond 75
Jonathans, 3 pond 59

PANKLARE GROENTEN
Panklare rode kool, p. p. 15
Panklare gele kool, per.p. 15
Panklare groene kool, p.p. 15
Panklare boerekool, p. p. 35
Panklare hutspot, per pond 20
Panklare prei, per pond ... 35
Panklare koolraap, per p. 15

Woningruil - koop «- -t '
Aangeb. in Haarlem-Nrd.
nw. HERENHUIS, ' bev.
grote Eng. kamer, 4 slpk.,
Brumzeelkeuk., badk., tel.
tuin, v. en a. st. schuur.
Gevr. iets dergelijks te h.
Aanb. telef. 02500-60591.
Gevr. voor de maand juni
BENEDENHUIS liefst m.
tuin. Brieven aan Plantage
Middenlaan 70, A'dam.
Gevr. ih kl. gezin Aerden-
hout dag. of enige d. p .w.
iemand gen. te KOKEN en
kl. huish. bezigh. te doen,
van 4 uur af. V.g.g.v. Geen
moeder van j. of schoolg.
kind. Ook de zomermnd.
Br. onder no. 702 Zdv. Crt.
Te koop aangeb. nieuw
HERENHUIS Haarlem-N.
Gr. Eng. kamer, 4 slp.k.,
Bruinzeel keuk, badk., tel.,
voor en achter tuin, st.
schuur, sp. leeg te aanv.
ƒ 28.050,- k.k. Tel. 02500-
60591.
WISKUNDE LES gevr. v.
leerlinge 2e kl. lyceum.
Lijsterstraat 7, tel. 2383.
Te koop gr. mahomhouten
LINNENKAST, Alladin
PETROLEUM KACHEL,
OLIEKACHEL met tank
en een KOLENHAARD
ƒ 25,—. Tel. 3143, tussen
6 en 8 uur.
Echtpaar met 2 kind. (7 en
9 j.) kunnen door omstan-
digh. niet anders HUREN
dan van 15 juli-15 aug.
Liefst omg. Brederodestr.
Aanb. onder no 701 Z. Crt.

Gevr. VRIJST. HUIS min.
5 km gar. of mogelijkh. tot
gar. PI. tuin. Max. ƒ 20.000
Aanb. telef. 02500-60591.

FLATGEBOUW (40 flats)
vraagt een

CONCIËRGE
voor toezicht en schoon-,
maak (mag ook ouder
iemand zijn) Br. m. inl. en
verl. sal. ond. nr. 703 bur.
Zandv. Courant.

Te koop aangeboden HUIS
Kostverlorenstraat, leeg te
aanv. 8 k., 2 keuk., gar. 2
w.c.'s ƒ 37.500,-.
Mak. K. C. v. d. Broek,
Brederodestraat 25. v

Stadsschouwburg
HAARLED

Zaterdag 28 jan. en
zondag 29 jan., 8 uur

Hoofdstad Operette
Wiener Blut

Fr.: ƒ 2,50 tot ƒ 6,50
(a.i.) Coup. geld. met
toesl. Voorverk. op de
speeldagen en 2 dg. erv.
v. 10-3 u. Tel. na 12 u.

VELD WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude waa-
machme bij aankoop van
een Velo wascombinatle, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

Slecht beeld? (sneeuw)
ANTENNE INST. ZOUT-
AANSLAG VRIJMAKEN.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, tel. 4307.

bij 3 pakjes Spar-margarine, zakje

Chocoladehagel
melk of puur, 250 gram voor .O jr-10%

Haring in tom.saus
van 74 voor w^r-

Toiletzeep
3 stukken van 92 voor OV-10%

Chokrokantjes ,0
200 gram van 74 voor OV-10%

Ger. mager spek , _
200 gram voor O"-10%

Zo-klaar pudding ,_
2 pakjes van_rZ6 voor OV-10%

Sperciebonen ,o
elk 2e blik van 94 voor OV-10%

Erwtensoep ,0
elk 2e blik van 85 voor OV-10%

Leverkaas 200 gram 69-10%

Knabbelkoeken ,0
_::-; zak van 75 voor OV-10%

Melange fijn koekje, 250 gram 69-10%

Doperwten M II nterbiik 69 et
én Sparzegelsl

Tutti-frutti

geldig van 26 jqnuari-2 februari

250 gram 69 et

én Sparzegelsl

CORODEX N.V.
Noorderduinweg, Zandvoort, vraagt

STENOTYPISTE
(evt. voor halve dagen)

Gevraagd bakker-bezorger
BAKKERIJ M. KEUR, Diaconiehuisstraat 36

EXTRA WEEKRECLAME
BIJ ELKE AANKOOP VAN VIER PAKJES HET VIJFDE PAKJE

SUPER OF TAFELMARGARINE
Supermargarine
Zo smakelijk .... en perfect
van bakaard . . . pakje 45 et.

Tafelmargarine
uit zuivere plantaardige vetten
(ongezouten).... pakje 44 et.

Het loont de moeite voortaan al Uw margarine
bij De Gruyier te halen om'10% korting te
verdienen!
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ZANDVOORTSE CDURedaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDBNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

JAARBEDE VAN EERSTE BURGER

Mr. H. M. VAN FENEMA GAF ZIJN VISIE
op de internationale situatie en de opgroeiende jeugd

Door het feit, dat de gemeenten in Zuid-Kennemerland als eerste tast-
bare resultaat hunner nauwere samenwerking onlangs hebben besloten
hun gemeentelijke statistieken te normaliseren, dus in dezelfde vorm en
indeling uit te geven, zal het aantal en de soort der gegevens, -welke
tot dusver de grondslag vormden voor de samenstelling der „Bijlagen",
zoals deze aan mijn Nieuwjaarsrede werden toegevoegd aanzienlijk uit-
gebreider zijn en daardoor een beter en vooral vollediger beeld geven
van de verschillende facetten van de gemeentelijke ontwikkeling.
Deze gegevens in hun nieuwe vorm zullen de raad binnenkort worden
aangeboden.
Statistische gegevens en cijfermateriaal zal ik derhalve niet in mijn be-
schouwingen betrekken. Het bespaart u en mij tevens een vrij ver-
moeiende opsomming; het geeft mij een reeds lang gezochte gelegen-
heid om u bij de aanvang van het jaar enkele gedachten over actuele
onderwerpen of problemen van algemeen belang ter overweging voor te
leggen. Onnodig te zeggen, dat het hier slechts om enkele grote lijnen
gaat, aangezien een te ver ingaan op deze problemen mij buiten het
bestek van een Nieuwjaarsrede zou voeren.

Aldus begon mr. H. M. van Fenema
zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de
eerste bijeenkomst van de Zand-
voortse vroedschap in 1961. Wij la-
ten hier de belangrijkste passages
uit zijn nieuwjaarsrede volgen.

Gemeenten in opmars
Het jaar 1960 heeft een groot

aantal feestelijke jubilea opgeleverd,
De wijze waarop 't zilveren ambts-
feest van de gemeente-secretaris is
gevierd moet voor hem en zijn
vrouw een ondubelzinnig bewijs zijn
geweest van de genegenheid en
waardering, welke zij en hun gezin
in geheel Zandvoort hebben verwor-
ven.

Mijn vrouw en ik en onze kmde-
ren zullen de gulle en spontane har-
tehjkheid, waarmee de ingezetenen
van Zandvoort mijn koperen ambts-
jubileum voor ons tot hét hoogte-
punt van het jaar hebben gemaakt,
nimmer vergeten.

Ook in het afgelopen jaar werden
talloze en dikwijls moeizame onder-
handelingen en besprekingen ge-
voerd met allerlei instanties buiten
de gemeente, wier taak het is, m de-
ze door administratief perfectionis-
me gekenmerkte tijd, op al ons doen
en laten nauwlettend toe te zien,
opdat niets aan het toeval worde
overgelaten en elk initiatief tot in
detaüs aan de nuchtere regelen der
verantwoorde en veilige planmatig-
heid worde getoetst.

Natuurlijk is toetsing van initia-
tieven en. plannen in het algemeen
noodzakelijk; de bezwaren der ge-
meentelijke bestuursorganen richten
zich uiteraard met tegen de gebrui-
kehjke, wettige controle op hun be-
leid, maar tegen de excessen der
ambtelijke inmenging tegen het
verderfelijke detaülisme en de on-
vergeeflijke tijdverspilling, welke
daarvan het gevolg is.

Maar het kwaad heeft ook hier
een zeer goede zijde: de gemeente-
lijke overheden komen overal in het
geweer!

Dynamiek, vindingrijkheid en
doorzettingsvermogen krijgen kan-
sen als nooit tevoren!

Men kent langzamerhand de ka-
nalen en de zwakke plekken van de
wederpartij! Op den duur slijt het
beste remsysteem wanneer wij de
vaart er maar in houden!

Bijzonder verheugend is het, dat
op tal van plaatsen in ons land ge-
meenten zich aaneensluiten, om
haar belangen waar enigszins mo-
gelijk gezamenlijk te behartigen. Ik
wil in dit verband slechts wijzen op
de goedkeuring door Ged. Staten
van Zuidholland gehecht aan 't plan
tot instelling van een bovengemeen-
telijk orgaan (districtsraad) voor
de z.g. Haagse agglomeratie en op
het z.g. Drechtstedenplan tot indu-
striële concentratie van negen ge-
meenten rond Dordrecht.

Ook de Zuid-Kennemerlandse ge-
meenten hebben reeds gewichtige
stappen op het pad der nauwere sa-
menwerking gezet.

De volgende maand zal ons colle-
ge het voorrecht hebben de colleges
van burgemeester en wethouders
van 7 andere Kennemer gemeen-
ten voor een belangrijke bespreking
ten raadhuize te ontvangen.

En daarbij zal het zeker niet blij-
ven. Het is een lange weg, die met
wijsheid en voorzichtig beleid moet
worden afgelegd, maar ik ben over-
tuigd, dat wij ons doel: versterking
van OP positie der gemeenten zul-
len bereiken.

Na in een denkbeeldige rondvlucht
met een „gemeente-helikopter" de
wederopbouw en de uitbreiding van
Zandvoort in ogenschouw te hebben

genomen, bracht mr. Van Fenema
de financiële aspecten van de ont-
wikkeling van de badplaats ter
sprake.

De gemeentelijke financiën wor-
den beheerst door de onzekerheid
omtrent de wettelijke regeling —
met terugwerkende kracht tot l ja-
nuari 1960! — van de financiële
verhouding tussen rijk en gemeen-
ten. Dit dwingt tot het in acht ne-
men van voorzichtigheid bij het
doen van uitgaven.

De raad als hoogste gemeentelijk
bestuursorgaan zal er echter voort-
durend op bedacht moeten zijn, dat
Zandvoort zich in een beslissend
stadium van zijn ontwikkeling be-
vindt. De wederopbouw van de bad-
plaats is thans halverwege gevor-
derd. De ontwikkeling van de denk-
beelden omtrent datgene wat de ge-
meentelijke overheid moet beharti-
gen- staat niet stil. Nieuwe taken

berichten in hoofdzaak gebeurtenis-
sen betreffen, die iedere opmerkza-
me waarnemer in de betrokken ge-
bieden kan constateren.

Waar het echter vaststaat, vol-
gens mr. Van Fenema, dat er bul-
tendien onafgebroken, perfect voor-
bereide acties worden ontwikkeld,
waarvan men slechts zeer inclden-
teel en sporadisch een glimp kan
opvangen rijst de klemmende
vraag: gaat dit zo ongehinderd
door, blijft „het westen" de kat uit
de boom kijken, „de ontwikkelingen
op de voet volgen" en zo min mo-
gehjk ingrijpen, naar het heet „om
erger te voorkomen!!?

Het is misschien nuttig, zei mr.
Van Fenema, met een enkel voor-
beeld, ontleend aan voor ieder toe-
gankelijke informatiebronnen van
deze gang van zaken een uiteraard
summiere indruk te geven. Men
heeft kunnen lezen, dat in de ver-
klaring uitgegeven na afloop van de
top-conferentie in Moskou in de-
cember 1960 uitdrukkelijk wordt
toegezegd, dat alle onderdrukte vol-
keren in Afrika in hun strijd tegen
het „imperialisme" zullen worden
geholpen.

Deze openlijke toezegging heeft
geheel Afrika via de uitstekende ra-
diostations van Moskou, Peking en
Caïro bereikt. De westelijke radio-
uitzendingen schijnen ook technisch
daartoe niet in staat. De verklaring
laat geen twijfel over aan de bedoe-
lingen van hen, die haar uitzonden.
De gevolgen zijn over bijna geheel
Afrika merkbaar.

In Zuid-Amerika en Turkije, in
Ethiopië, Cyprus en elders zijn ont-

dienen zich aan, met name op het
terrein van de bevordering der cul-
tuur, aldus mr. Van Fenema.

Het oordeel van latere generaties
over 't gemeentelijk bestuur in het
huidige tijdsgewricht zal hoofdzake-
lijk worden bepaald door het ant-
woord op de vraag, of de bestuurs-
kracht'is betoond tot het'nemen van
die beslissingen, welke voor de ver-
dere ontwikkeling van Zandvoort
als woonplaats en recreatieoord
noodzakelijk zijn.

Dit houde men bij het voteren
van uitgaven in het oog. Niet de
concrete financiële situatie zij het
eerste criterium bij de beoordeling,
maar het belang van de uitgave
voor de toekomst der gemeente. Een
aldus gevoerd beleid zal ook — het
is wat Zandvoort betreft -al eerder
gebleken — begrip ontmoeten bij
de hogere organen, die hebben te
oordelen over de toekenning van
subjectieve verhogingen van de al-
gemene uitkering uit het gemeente-
fonds.

Gaan wij zo door?
Het is tot heden niet mijn ge-

woonte geweest, vervolgde mr. Van
Fenema zijn nieuwjaarstoespraak,
meer dan enkele woorden te wijden
aan de internationale toestand

Toch meen ik hierbij ditmaal een
ogenblik te moeten stilstaan, gezien
de ernst der recente ontwikkelingen
en de levensbelangen, die daarbij
voor ons allen op het spel staan.

Ieder, die zich — zij het opper-
vlakkig — van tijd tot tijd bezig-
houdt met de ontwikkeling van de
wereldsituatie zal moeten erkennen,
dat deze nog nooit zo dreigend en
onheilspellend is geweest als thans.
Er is nauwelijks enig politiek of
militair belangrijk gebied ter we-
reld aan te wijzen vanwaar geen
ernstige spanningen of gevaarnjKe
explosies worden gemeld.

De berichten over vrijheidsbewe-
gingen, opstanden, gevechten en in-
tiiges volgen elkaar dagelijks op en
worden steeds verwarder, zodat men
dikwijls met een gevoel van onbe-
hagen en gedruktheid zijn dagbla-
den terzijde legt.

Men bedenke daarbij, dat deze

Rol van burgervader

wikkelingen gaande, die tot grote
bezorgdheid aanleiding geven. Als
kalmerend middel doet de theorie
van het vreedzaam samenleven nog
steeds opgang. Door deze misleiden-
de leuze worden wij opzettelijk en
systematisch in de waan gehouden,
dat wij in vrede en vooral in wei-
vaart kunnen blijven leven. Onze
waakzaamheid verslapt, ons zuiver
inzicht vertroebelt.

Ik aarzel niet deze leuze mislei-
dend te noemen, omdat de werke-
lijkheid zo volkomen anders is, om-
dat er maar één realistische en on-
dubbelzinnige doelstelling is en dat
is de totalitaire, Euroaziatische: het
met alle middelen veroveren van de
volledige en onvoorwaardelijke we-
reldmacht.

Deze doelstelling is voor haar
aanhangei-s bijzonder aantrekkelijk:
zij is dynamisch en veelbelovend.

Wat stelt het westen daartegen-
over? De „democratie", de erken-
ning van de menselijke waarde, de
vrijheid van denken en leven, de
onafhankelijke rechtspraak.

Zijn wij ons werkelijk bewust van
de onschatbare betekenis van deze
waarden? Vervullen zij ons, slepen
zij ons mee? Gaan we er voor door
het vuur?

Of staan zij hoogstens in een ze-
ker verband met onze huidige wei-
stand en beseffen wij hun onmis-
baai'hcid voor ons menselijk geluk
pas wanneer zij ons zijn ontroofd?

Nederland heeft zich de laatste
tijd o.m. serieus bezig gehouden
met een in veler ogen operette-ach-
tige kabinetscrisis, met tunnels, wal-
len en dijken, met een aantal be-

stuurlijke conflicten, met de com-
merciële televisie, met een onbegrij-
pehjk en teleurstellend soort gekib-
bel tussen onze twee grote, vitale
havensteden en met de vijfdaagse
werkweek.

De humor overgoot de gebeurte-
nissen hier en daar met een pittige,
lichtelijk wrange saus en nu staan
wij aan het begin van wéér een
jaar. — Gaan wij zo dóór?

Prettig dromend in de rij der vol-
keren? Begerig naar veel vreemde-
Imgenverkeer, naar veel geld ver-
dienen, veel eten en drinken, veel
uitgaan, veel plezier maken? Noem-
den wij dat „veel heil en zegen"
bij de wisseling van het jaar?

Zullen we weer goedkope sensa-
tiefilms gaan zien, zullen we de
door de onoplosbare woningnood ge-
dwongen samenwoningen ook dit
jaar weer voor elkaar tot een hel
maken, waarin het vooral voor onze
kinderen, goed leven is?

Men vergeve mij deze bittere uit-
latingen, zij zijn met alleen het ge-
volg van ernstige bezorgdheid over
de toekomst maar beogen tevens
aan te sporen tot bezinning en tot
her-oriëntatie, willen wij wérkelijk
ook voor het nageslacht de voor-
waarden scheppen om die waaiden
veilig te stellen, waarvan 't behoud
in zo ernstige mate wordt bedreigd.

Het gaat daarbij om niets minder
dan om ons léven en voortbestaan.

Het is op zijn minst twijfelach-
tig of wij dit wereldprobleem
slechts door steeds verder opgevoer-
de bewapening kunnen oplossen.

Zal het thans nog onmisbare
technisch geperfectioneerde wapen
niet op de duur een primitief en tij-
dehjk argument blijken?

Is het wapen van de geest, sterk
en weerbaar gemaakt door mzicnt
en overtuiging, niet het enig doel-
treff ende ?

Indien dat zo is en daaraan valt
meen ik niet te twijfelen, dan moet
onze eerste taak zijn onszelf en on-
ze medemensen te brengen tot diepe-
re bewustwording van de waarden
waaronder wij leven.

Hier liggen de aanknopingspun-
ten bij de jeugd, ui het gezin, bij
het onderwijs en hel veieuigings-
leven, kortom overal, waar mensen
samenkomen en tot luisteren en na-
denken kunnen worden bewogen.

Gezag als basis
In aansluiting hierop sprak mr.

Van Fenema over de functie van 't
gezag in onze samenleving. De
handhaving van de gezagsfunctie in
het gezin, bij het onderwijs, vereni-
gingsleven en de overheid, zag hij
als grondslag, waarop alle verdere
maatregelen ter voorkoming en be-
teugeling van excessen — vooral bij
de jeugd — dienen te zijn geba-
seerd.

De na de tweede wereldoorlog in
zwang gekomen sociologische be-
schouwingswijze van het gedrags-
patroon van individu en groep heeft
in gezin, school en maatschappij tot
een praktijk geleid van dikwijls
aarzelende en vergoelijkende ge-
zagsuitoefening.

Er heerst een „klimaat" waarin
de voorkeur wordt gegeven aan
mild en begrijpend reageren, aan
afwachten, niet te hard aanpakken
en zo min mogelijk „ingrijpen".

Aarzeling, en zachte hand wor-
den niet geheel ten onrechte dlk-
wijls aangezien voor angst en zwak-
te en kunnen dan gemakkelijk ge-
zagsondermijnend werken, vooral
bij de jeugd, die immers sterk pri-
mair en intuïtief reageert.

De jeugd wordt in eerste aan-
leg gevormd in het gezin waar in
een sfeer van liefde en begrip een
normale gezagsverhouding ontstaat
en ook wordt aanvaard.

Een dergelijke gezinsharmonie
komt echter niet vanzelf. Zij eist
van de opvoeders telkens weer het
offer van eigen belangen, genoegens
en vrije tijd.

De toenemende behoefte aan af-
leiding en ontspanning jaagt steeds
meer gezinnen uit elkaar. Voor ge-
sprekken over en luisteren naar er-
varingen en problemen is maar wei-
nig gelegenheid.

Op de teleurgestelden en onvei-
schilhgen wacht „de straat", waar
altijd wel individuen gereed staan
om zich met de verdere ontwrich-
ting dezer jongeren te belasten. Dat
hier de kiem ligt voor onrust en
agressie behoeft geen nader betoog.

En hiermede zijn wij dan van de
gezagscrisis in het gezin genaderd
tot die van de overheid.

Hoe paradoxaal het moge lijken,
de jeugd — ook op de straat —
vraagt om gezag, want gezag be-
tekent ook steun en bescherming.
Het is daarom een absolute nood-
zaak, dat dit gezag, wanneer het
daartoe wordt geroepen, optreedt.
Nodig, zowel voor de ontspoorden
zelf als voor de verzekering van de
openbare orde en veiligheid.

Men dient te wéten, dat pogingen
tot het veroorzaken van wanorde en
erger onmiddellijk en zonder de ge-
ringste aarzeling zullen worden ver-
ijdeld.

Dat men er echter met toepassing
van harde, repressieve maatregelen
alléén niet komt, is begrijpelijk. Zij
blijven zoveel mogelijk uitzondering.

Energie nuttig gebruiken
Ik vraag mij hierbij af, zei mr.

Van Fenema, of de aanzienlijke
verlichting van de z g. „strijd om
het bestaan", als gevolg van talrij-
ke sociale maatregelen, het de mens
niet veel moeilijker heeft gemaakt
zijn energie te verbruiken.

Vergeleken met de strijd, die de
primitieve mens had te voeren om
het naakte bestaan, is de huidige
arbeid voor het dagelijks brood een
prettige vrijetijdsbesteding. Nie-
mand wenst de oertijd terug, maar
primitieve dadendrang is niet ver-
dwenen, hoogstens gekanaliseerd.
Het menselijke energiepotentieel
wordt in vele gevallen onvoldoende
aangesproken en zoekt een uitweg,
hoe dan ook.

Waarom die latente energie dan
niet gebruikt ten nutte van individu
en gemeenschap beide? Is er dan
met een enorme behoefte aan werk-
krachten op allerlei gebied' Stag-
neert het hele bouwwezen niet door
een tekort aan vakmensen, zodat
wij nu al jarenlang doormodderen
met de moeizame distributie van hui-
zen, scholen, fabrieken enz.? Is er
geen nijpend tekort aan huishoude-
lijke en bedrijfshulp en aan ver-
pleegsters ?

Ik ben er niet van overtuigd, dat
de bezwaren onoverkomelijk zijn
om te geraken tot instelling van een
wettelijk, verplichte civiele dienst
voor jonge mensen, waarmee zij zelf
en de gehele gemeenschap gebaat
zouden zijn.

Men hoede zich voor een snel ne-
gatief oordeel over deze materie op
grond van een wellicht reeds ver-
richt onderzoek. Als iets „onmoge-
hjk" wordt genoemd, is dikwijls het
moment aangebroken de zaak op-
nieuw te bekijken!

Br r moet méér gedaan worden.
Ik üenk- in dit verband aan een
grote uitbreiding van de mogelijk-
heden tot sportbeoefening door de
jeugd.' Niet dus door de aanleg van
een voetbalveld of de bouw van een
gymnastieklokaal, maar door een
aanpak op waarlijk nationale schaal.

Handhaving van gezag — ik moge
dit tot slot herhalen — bhjve ech-
ter de grondslag, waarop een com-
plex van maatregelen dient te wor-
den genomen, om blijvend en vrucht-
dragend resultaat te kunnen be-
reiken.

Burgemeester Van Fenema be-
sloot zijn jaarrede aldus:

Te weinig wordt in deze voort-
durend daden eisende tijd aan de
burgemeester de gelegenheid ge-
gund aan de hem soms toebedachte
rol van burgervader enige inhoud
te geven. Men houde het mij ten
goede, dat ik — hetzij in alle be-
scheidenheid gezegd — heb getracht
deze gelegenheid thans te benutten.

Ik hoop en vertrouw, dat de raad
mijn beschouwing in deze geest
heeft willen aanhoren en wellicht
zal willen overdenken.

Crisis in politiek
Hedenavond organiseert de plaat-
sehjke afdeling van de Partij van
de Arbeid een opbare bijeenkomst
in het Gemeenschapshuis.

Mr. M. Vrolijk, lid van de Tweede
Kamer-fractie van de P.v.d.A., zal
spreken over het onderwerp „Crisis
in de Nederlandse politiek".

Burgerlijke Stand
20 januari-27 januari 1961

Geboren: Elsebé, dochter van L.
van der Mije en E. A. Brandt;
Elisabeth, dochter van J. Boers en
E. van Duijn.

Overleden: Bart Cornewal, oud 81
jaar, gehuwd met E. Stada.

Geboren buiten de gemeente:
Katja Margriet, dochter van B. P.
van Es en M. E. Frietman; Yolande
Elisabeth, dochter van F. Nieuwen-
burg en E3. H. Speer; Yvonne, doch-
ter van P. Paap en H. Kwakkel.

Watergetijdeix
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

jan. berijdbaar
29 2.23 10.30 14.36 22.30 6.30-12.30
30 305 11.— 15.16 23.— 7.00-13.—
31 3.42 11.30 15.50 24.— 7.30-1330
febr.
1 4.15 12,— 16.24 —.— 8.00-14.30
2 4.48 0.30 16.54 12.30 8.30-15.—
3 5.17 1.— 17.25 13.— 9.00-15.30
4 5.49 1.30 18.— 13.30 10.00-16.—

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn



DE RAAD BEGON 1961
met een pleidooi voor de varkenshouders

De gemeenteraad van Zandvoort vergaderde dinsdag j.l. onder voorzit-
terschap van mr. H. M. van Fenema voor de eerste maal in dit jaar.
Wethouder G. Tates (v.v.d.) was afwezig wegens verblijf in het buiten-
land, terwijl de heer Diemer (p.v.d.a.) nog steeds wegens ziekte ver-
stek *moest laten gaan. De voorzitter sprak de wens uit dat de heer Die-
mer spoedig weer hersteld zou zijn.

Zoals gebruikelijk bij de eerste
raadsvergadering van 't jaar, sprak
de burgemeester ook ditmaal zijn
nieuwjaarsrede uit. (De belangrijk-
ste passages zijn op de eerste pa-
gina afgedrukt).

In zijn nieuwjaarsrede, die zoals
mr. Van Fenema het zelf uitdrukte,
in belangrijke mate afweek van de
gebruikelijke vorm, gaf hij een be-
knopt overzicht van de gemeentelij-
ke aangelegenheden en behandelde
daarna breedvoerig het wereldge-
beuren. Aan het slot van zijn icde
hield de burgemeester een pleidooi
voor de handhaving van een krach-
tig gezag bij de bestrijding van de
jeugdcriminaliteit.

De nieuwjaarsrede van mr. Van
Fenema was een bijna „on-ambte-
lijk" stuk, waarin de zorg om de
wereldsituatie en de ontwikkeling
van de opgroeiende jeugd tot uiting
kwamen.
De heer SLEGERS (k.v.p.) beant-
woordde — traditiegetrouw — de
rede van de voorzitter en zei o.m.

•dat hij het altijd een evenement
vond tegenwoordig te mogen zijn
bij het uitspreken van de nieuw-
jaarsrede. Deze had hem bijzonder
getroffen, vooral om het gedeelte,
waarin de voorzitter de gezagscri-
sis had besproken. Met betrekking
tot de handhaving van de openbare
orde en de veiligheid door de politie,
moest het spreker van het hart dat
de politie vaak fel bekritiseerd
wordt, maar feitelijk niet anders
kan handelen, omdat de jeugd te-
genwoordig vaak een ontstellend ge-
brek aan eerbied voor het gezag de-
monstreert.

In verband met de woning-
bouw vroeg spreker, of het colle-
ge studie wilde maken van de nieu-
we bouwmethode, zoals die wordt
uitgevoerd door de onderneming
„Dura", die — naar uit verschil-
lende berichten blijkt — kans ziet
deugdelijke, goedkope woningen te
bouwen. Spr. dankte het college
voor de voortvarendheid, waarmee
diverse objecten worden aangepakt.

Ingekomen stukken
1. Adres van de coöperaties Boule-

vard IX en Strandweg II, betref-
fende de voorgenomen verbou-
wing van het café-restaurant ,,de
Rotonde" tot hotel.

Voorzitter verwees naar de corres-
pondentie, die over deze aangele-
genheid is gevoerd en zei dat het
niet in de bedoeling kon liggen
sommige bewoners van de boule-
vard een zodanige monopolistische
positie te laten innemen, dat hier-
mede bepaalde plannen in de recrea-
tieve sector zouden kunnen worden
doorkruist.

De heer BREURE (v.v.d.) pleitte
voor soepelheid ten aanzien van de
adressanten en was voorstander van
het gezamenlijk overleg tussen col-
lege, de heer Kelder (bouwonderne-
mer) en bewoners.

De heer KONING (alg. zand-
voorts belang) kon zich wel enigs-
zins voorstellen dat de adressanten
verzet hadden aangetekend tegen
deze „steen des aanstoots"! Moge-
lijk zou een en ander nog eens be-
zien kunnen worden.
2. Voorstel tot vaststelling van de

3e suppletoire begroting voor het
dienstjaar 1961.
Akkoord.

*
De Raad ging akkoord met de be-
vordering van de technisch hoofd-
ambtenaar P. Aay bij de dienst van
Publieke Werken tot technisch
hoofdambtenaar Ie W.

s!*

De Contactcommissie Culturele Be-
langen werd conform het voorstel
van het college (Z. Crt 20-1-1961)
benoemd.

*
Het voorstel tot het verlenen van
medewerking (krediet van ƒ 725,—)
aan de nationale campagne tegen de
vervuiling onder het motto „Opge-
ruimd staat netjes", vond unanieme
instemming.

De heer BREURE (v.v.d.) achtte
het raadzaam deze slogan te doen
aanbrengen op de zestig papierkor-
ven, welke t.z.t. het dorpsbeeld zul-
len gaan completeren.

VOORZITTER was hier niet di-
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reet tegen, maar hij vreesde een
onoverzichtelijk „letterbeeld" op de
betrekkelijk kleine korven. Maar,er
is misschien nog wel iets op dit ge-
bied te doen, wat de aandacht kan
trekken!

#
Zonder hoofdelijke stemming werd
eveneens aangenomen het voorstel
tot aankoop van een gedeelte van
het voor de Twentsche Bank n.v. ge-
legen perceeltje grond tegen ƒ 8,50
per m-1. Dit ter verbetering en ver-
breding van de Grote Kroch't.

*
Het voorstel tot het voeren van

een rechtsgeding tegen enkele hou-
ders van varkenshokken binnen het
circuit, op grond van het feit dat
deze huurders niet voldoen aan de
(herhaaldelijk) door de gemeente
gestelde eisen op het gebied van de
hygiëne, werd het onderwerp van
een uitvoerige discussie.

De heer VAN DTJIJN (p.v.d.a.)
betoogde dat deze bedrijfjes even-
zovele broodwinningen voor de be-
trokkenen zijn geworden. De men-
sen kunnen er echter weinig aan
doen dat het een minder schone aan-
blik biedt, want de hokken zelf deu-
gen niet. Goten enz. ontbreken.

De heer VAN DER WERFF vond
dit een teleurstellend voorstel. De
wijze, waarop de gemeente thans
ingrijpt, achtte hij niet juist, want
deze mensen doen hun best een paar
centen te verdienen.

De heer KONING gaf toe dat het
er rommelig uitzag, maar — zo zei
hij — varkenshokken zijn geen sa-
lons! Er zijn weliswaar foto's ge-
maakt van deze hokken, maar van
de vuilnisbelt, die er achter ligt,
had spreker geen foto's gezien!

De heer SLEGERS releveerde dat
de huurders van deze hokken moei-
lijk de boel schoon kunnen houden,
als de hokken zelf niet behoorlijk
zijn. Spreker vroeg zich af of hier
nu niets aan te doen was en hij ver-
zocht het college alles in het werk

te stellen, om de exploitanten van
deze bedrijfjes te helpen.

De heren BREURE en HOSE
pleitten voor de 'grootst mogelijke
soepelheid ten aanzien van deze
huurders. Eerstgenoemde was wel
van mening dat de gemeente zowel
de belangen van de varkenshokhou-
ders als het algemeen belang in het
oog moet houden.

VOORZITTER zei dat het college
vanzelfsprekend voor beider be-
langen opkomt, maar de smeerboel
is langzamerhand onbeschrijfelijk
geworden. Overigens acht het col-
lege het zich als een plicht de raad
te wijzen op de situatie aldaar. De
raad kan natuurlijk dit voorstel af-
wijzen, maar dan zal spreker niet
aarzelen de Inspectie van de Volks-
gezondheid van een en ander in ken-
nis te stellen. Er moet hier werke-
lijk iets gebeuren. Het gaat er be-
slist niet om deze mensen hun brood-
winning te ontnemen, maar onze
taak (van het college) en ook de
uwe gaat verder, aldus spreker. De
maatregelen, die het college thans
voorstelt, kunnen werken als een
stok achter de deur.

De heer LINDEMAN stelde voor
het voorstel terug te nemen om het
college gelegenheid te geven de si-
tuatie te bezien en te trachten iets
aan de hokken te laten opknappen.

De heer SLEGERS deed een be-
middelingsvoorstel: Het voorstel 'n
maand aanhouden om hiermee de
huurders in de gelegenheid te stel-
len orde op hun zaken te stellen. Er
zitten verschillende van hen op de
publieke tribune. Zij zullen de dis-
cussies hebben gevolgd en er wei-
licht de conclusie uit hebben getrok-
ken dat het nu ernst wordt en dat
zij gewaarschuwd zijn.

Nadat nog enkele raadsleden hun
zienswijze hadden gegeven, werd het
voorstel van de heer SLEGERS aan-
vaardbaar geacht. Het college was
gaarne bereid zijn goede wil te to-
nen, maar de VOORZITER liet wel
doorschemeren dat de kwestie zeker
binnen de volgende dertig dagen
moet zijn geregeld!

Zonder hoofdelijke stemming werd
dus aanvaard, dat het voorstel de
volgende maand weer aan de orde
zal komen, tenzij de huurders van
deze hokken orde op hun zaken heb-
ben gesteld.

Huidgenezing
Huldzuiverheid * Huidgezondheid

Puistjes verdrogen door Purol-poeder

Bouwen in zeereep
heeft (nog) geen kans

Het voorstel, waarin een verzoek
van de heer W. Draijer om een
strandpaviljoen met terrassen in de
zeereep tegenover de Frederik Hen-
drikstraat te mogen bouwen, door
het college niet voor inwilliging vat-
baar werd verklaard, werd het on-
derwerp van een min of meer wijd-
lopige discussie.

De heer SLEGERS (k.v.p.) meen-
de uit de redaklie van dit voorstel
te hebben gelezen dat vaste bouw
in de zeereep aan het zuidelijke
strand, geheel niet toelaatbaar wei-d
geacht. Spr. wees op het voormali-
ge Zuiderbad, dat zou worden her-
bouwd. Dat het er niet is gekomen,
is een andere zaak, maar er was
een voorstel, waaruit volgt dat het
college rekening heeft gehouden met
de mogelijkheid tot bouw in de zee-
reep.

De heer KONING (a.z.b.) vond 't
verzoek van de heer Draijer niet zo
vreemd. Er wordt wel meer in een
zeereep gebouwd en het misstaat in
het geheel niet. Spr. wees in dit
verband op de zeereep van de Bel-
gische badplaats Ostende, waar veel
in de zeereep is gebouwd. Men was
daar nogal enthousiast over.

De heer v.d. WERFF (prot.-chr.)
vond dit voorstel wel wat cru. Hij
vond tevens dat het college dit ver-
zoek beter had moeten bekijken.
Spr. vond er geen enkel bezwaar te-
gen om de gezelligheid aan de zuid-
boulevard wat te verhogen door
daar bouw in deze geest toe te
laten.

Mevr. MOL-v. BELLEN (p.v.d.a.)
vroeg of dit soort bouw, waaraan
toch in de toekomst wellicht niet
te ontkomen viel, onderwerp van
verdere studie uitmaakt. Misschien
ten zuiden van het bestaande pavil-
joen „Zuid" van de heer Franssen?

VOORZITTER vond dit voorstel
helemaal niet cru, maar integendeel
verstandig geformuleerd. Inderdaad
is dergelijke bouw ten zuiden van
het door mevr. Mol genoemde pa-
viljoen in beginsel uitvoerbaar. In
de zeereep zal niet meer worden ge-
bouwd. Deze objecten zijn — ge-
zien de enorme kosten voor funde-
ring en waterkering — nagenoeg
onmogelijk te exploiteren. Boven-
dien is dit gedeelte van de kust-
strook bestemd voor open bebou-
wing en valt niet direct onder de re-
creatieve sector, welke noordelijk is
geprojecteerd. Het Zuiderbad was
een uitzondering. Het zou ter plaat-
se zijn herbouwd, indien de moge-
lijkheden aanwezig waren geweest.
Het college verzet zich niet tegen
het verzoek van de heer Draijer op
zichzelf, rnaar ziet wel bezwaren te-
gen bouw'op'die plaats.

De heer LINDEMAN (k.v.p.)
vroeg of de totale ontsluiting van
de Noordzeekust hier misschien een
rol speelde.

VOORZITTER beaamde dit en
zei dat hierdoor natuurlijk bouw in
de reep ten zuiden van paviljoen
Franssen dichterbij komt. Ofschoon
de exploitatie met de verkoop van
eenvoudige consumptieartikelen na-
genoeg niet te dekken is. De 32 be-
dnjven op het strand vormen al
min of meer een belasting van de
overigen op de boulevard. Het
kwam spreker niet gewenst voor het
verzoek van de heer Draijer toe te
staan ten aanzien van de door ver-
zoeker eerst beoogde plaats. Het
tweede deel van het verzoek (bouw
van een strandpaviljoen ten zuiden
van paviljoen „Zuid) is op dit ogen-
blik nog wat prematuur, maar het
wordt niet principieel afgewezen.

Het voorstel werd hierna zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en
A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

WIJKZUSTER: "'
A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791

APOTHEEK:
28 januari t.m. 3 februari:

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
Wijnne, Haltestraat 8, tel. 2389.

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 29 januari
Dierenarts J. Westerman
Hartenlustlaan 7, Bloamendaal,
telefoon 51S55.

U -«cverkouden
N^DAMPO

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 29 januari

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Jeugddienst in het Jeugdhuis.

19 uur: spr. ds. Van Rhijn, jeugd-
predikant te' Bergen (N.H.)
(Van 7—7.15 uur: zangdienst)

Jeugdkapel in het Jeugdhuis.
10.30 u.: spr. de heer A. J. Weer-
meijer.

NED. PROTESTANTENBOND
Zondag 29 januari

10.30 uur: prof. J. A. Oosterbaan
(d.g.) te Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
Zondag 29 januari

10 uur: ds. G. N. Lammens van
Heemstede.
17 uur: ds. G. N. Lammens.

Gat. Zondag 14.
Het Huis in de Duinen:

19.30 uur: ds. J. A. van Arkel
van Haarlem-Noord.

PAROCHIE H.H. AGATHA,
fïrote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
's Avonds om 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen o-m 7 uur
7.45 u.; 's avonds om 7.30 u. Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 31 januari

15 uur: in Pniël, zendingssamen-
komst met lichtbeelden. Spr. zen-
delinge G. Schmidt uit Pretoria,
over de Zending onder de Ban-
toe-negers.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 29 januari,9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door prof. dr. J. J.
Fahrenfort. Onderwerp: „Moraal
zonder religie".

Gezondheid
voor Baby en kennis voor
Moeder, dit alles in een

""""^BABYSET

FAMILIEBERICHTEN
il

Zaterdag 11 februari' hopen
onze geliefde ouders en groot-
ouders • 3 i '

L. G. Lever
en

J. Lever-van Dnivenboden
de dag te herdenken dat zij"
voor 35 jaar in het huwelijk
traden.

Hun dankbare
kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, 26 januari 1961
jjjj Oosterstraat 18

Heden ging geheel onverwacht
van ons heen, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, groot-
en overgrootvader

BART VAN CORNEWAL
weduwnaar van Catharina

Maria van Reijn
in de ouderdom van bijna
82 jaar.

Uit aller naam
E. van Cornewal-Stada

Zandvoort, 25 januari 1961
Herman Heyermansweg 35
De overledene is opgebaard in
de rouwkamer van het Huis
in de Duinen te Zandvoort.
De teraardebestelling zal
plaatsvinden zaterdag 28 ja-
nuari om 2 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te
Maarssen.

Voor uwe hartelijke bewijzen van
deelneming bij het overlijden van
onze lieve, zorgzame, onvergetelijke
echtgenote, moeder, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder, zuster en tante

Alijda Cornelia Bluijs-Koreman
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Uit aller naam,
H. Bluijs

Zandvoort, januari 1961
Zeestraat 46

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Het Hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat
ingaande zaterag, 28 januari 1961,
gedurende 4 weken op de gemeen-
te-secretarie voor een ieder ter in-
zage liggen ontwerpen van na te
noemen partiële wijzigingen van
het uitbreidingsplan-in-onderdelen^
der gemeente Zandvoort.
1. plan „Zuid", betreffende de ter-

reinen aan de zuidzijde van net -
dorp tot aan de terreinen van de
Amsterdamse duinwaterleiding;

2. plan „Noorderduinweg", betref-
fende de terreinen ongeveer be-
grensd door de spoorbaan Haar-
lem-Zandvoort, de algemene be-
graafplaats, de dennenaanplant
ten zuidoosten van het circuit en
de z.g. betonnen muur;

3. plan „D5", betreffende een ter-
reintje aan de Julianaweg, ach-
ter de woonhuizen Kostverloren-
straat 106 en 108;

4. plan „Kostverlorenstraat", deel
B, betreffende terreinen aan
'weerszijden van de Noorderduin-
weg, ten zuiden van de spoor-
baan Haarlem-Zandvoort.

Gedurende bovenstaande termijn
van 4 weken kunnen belanghebben-
den bij de gemeenteraad bezwaren
tegen deze ontwerpen indienen.
Zandvoort, 24 januari 1961

Het Hoofd van het Gemeente-
bestuur voornoemd,

Van Fenema

ESMERALDA
Misgreep van 't Helm

Het is niet duidelijk wat het bestuur van de Stichting Culturele Kring
„'t Helm" heeft bewogen het toneelstuk „Esmeralda" op "het winterpro-
gramma' 1960-'61 te plaatsen. Eén ding staat voor ons echter wel vast,
met de culturele doelstellingen van't Helm, zoals die zijn neergelegd in
de statuten van de stichting, heeft de toneeluitvoering van j.l. maandag
in theater Monopole, niets uitstaande.
Wij zouden het bestuur in overweging willen geven, de beschouwing over
het cultuurbeleid in Eandvoort, geplaatst in de Zandvoortse Courant van
27 september '60, nog eens te lezen. Misschien werkt deze — met de
manifestatie van j.l. maandag voor ogen — verhelderend.

Dit lege en ook als „amuse-
ment" niets om het lijf hebbende
toneelstuk — dat reeds vele jaren
op het repertoire van amateurgezel-
schappen prijkt, onder de titel
„Klokslag 9" — kreeg bovendien
een bijzonder teleurstellende ver-
tolking van het beroensensemble
„De Speelkamer", een ensemble sa-
mengesteld uit leden van de hoor-
spelkern van de Ned. Radio Unie.
De ingewikkelde, maar weinig oor-
spronkelijke, intrige van de hand
van de veelschrijvende Engelse
auteur Jack Popplewell, ontwikkelt
zich als volgt.

De schrijver Robert Leigh, die

opwekkend - pijnverdrijvend

gehuwd is met een rijke vrouw,
raakt onder de indruk van zijn se-
cretarssse Marion Dale. Deze onder-
nemende jongedame is bereid de
welgestelde echtgenote van haar
baas uit de weg te ruimen, om met
hem te kunnen trouwen. Zij wordt
echter zelf het slachtoffer van haar
moordzuchtige plannen. Niet zij ver-
moordt de vrouw van Leigh, Esme-
ralda, maar deze brengt Marion om
het leven. Een vriend van Esmeral-
da, Torn Hammond, zorgt er voor
dat het corpus delictie in zee ver-
dwijnt. Esmeralda kan er niet ge-
noeg van krijgen en 'probeert, teza-
men het haar vriend, ook Leigh uit
het aardse leven te laten verdwij-
nen. Maar ook bij deze toeleg wor-
den de rollen omgedraaid en de
huisvriend wordt" de' dupe. Robert

Leigh gooit hem — „per ongeluk"
— van de rotsen.

In het laatste bedrijf van dit dra-
kerige en onwaarschijnlijke stuk
ontwart een spitse politieman, ook
al een vriend des huizes, misdaad
en contra-misdaad en het echtpaar
Leigh wordt gearresteerd op be-
schuldiging van moord.

Zoals wij reeds opmerkten, viel
het spel van dit .beroepsensemble te-
gen — en dit is nog mild uitge-
drukt.

Vooral John Soer, als Robert
Leigh de echtgenoot van Esmeral-
da, maakte er een belachelijke en
vulgaire vertoning van. Hij was
vrijwel onverstaanbaar, maar dit
was voor ons, gezien zijn uitbeel-
ding, geen gemis.

Fien Berghegge, als Esmeralda,
was aanmerkelijk beter dan haar
toneel-echtgenoot. Dini de Greef
speelde Marion Üale, de secretares-
se van Leigh, vlak en zonder veel
aandacht. Ook Bert Dijkstra maak-
te weinig indruk in zijn rol van
Torn Hammond. Robert Sobels, als
detective Richard Farrow, leverde
nog de beste prestatie. Hij maakte
hei. derde en laatste bedrijf, waarin
hij de gepleegde misdaden recon-
strueert, genietbaar.

De overige rollen werden gespeeld
door Betsy Smeets, als een welbe-
spraakte dienstbode, Frans Vasen
en Leslie Booth.

Een verloren avond, zowel voor
de aanwezigen in de zaal, voor het
merendeel ulo-scholieren, als voor de
artistieke opdracht van de Stichting
Culturele Kring „'t Helm;;., „



Brei nu nog een
heerlijke dikke wintertrui
| Wij hebben een 'grote sortqring wol i

en wollen goederen

DE WOLBAAL
HALTESTRAAT 12a, telefoon 2099

BEKENDMAKING

ZANDVOORTS MANNENKOOR
Dirigent: Henk Arisz
Voor het nieuw in te studeren pro-
gramma bestaat er gelegenheid tot

aanmelding van werkende leden t.m. 15 febr. a.s.
De volgende inschrijving wordt
opengesteld van l tot 15 september.

Aanmelding in het Gemeenschapshuis op '
maandagavond 8.15 uur
of bij het secretariaat Haltestraat 55.

Het bestuur

FINANCIERINGEN
Auto's 5% en alle verzekeringen
C. TEROt, BRUGSTRAAT 5, TEL. 2898

Voor 'n sterk en modern montuur
Opticien A. G. Slinger

Optiek — Staalwaren
POSTSTRAAT 12 t/o consultatiebureau
Telefoon 4395

Erkend leverancier alle ziekenfondsen

D
Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652

Thans ook tel. 4200
WONINGRUIL
Aangeb. zeer riant, mod.
ben.huis, Middenweg 285hs
nabij Kruislaan, A'dam-O.,
vrije ing., comfort. 4 ka-
mers, badk., Bruynzeel-
keuk, geh. oppervl. 100 m-,
incl. centr. verw., tuin
gr. 100 m= en sten. schuur.
Tel. 59452. Huur ƒ 138 p.m.
Gevr. vrije woning, 6 ü. 7
krs, tuin, evt. gar., Zand-
voort of omg. Haarlem,
Evt. ruilkoop. Br. ond. nr.
804 bur. Zandv. Crt.

Te huur gevr. voor de mnd
juli en aug. 1961 een geh.
VRIJ HUIS (liefst met
tuin), bev. 4 slpk. (8 pers.)
Br. onder no 809 Z. Crt.

Voor al uw METSEL-
WERK naar W. Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

Gevr. v. aug.: HUIS met
tuin v. gez. m. 6 kind. in
Zandv. of omg. Max. prijs
ƒ K 500. Charles Leickert-
stjraat 15/2, Amsterdam,
tel. 020-152018. , i

Gevr. v.d. maanden febr.,
maart en april BENEDEN-
HUIS of GEHELE VER-
DIEPING v. echt. m. twee
kind. Liefst omg. Plesman-
school of Plan Noord. Opg.
aan Horeman, Helmers-
straat 50.

Te huur of te koop gevr.
in het centr. v. Zandv. een
W I N K E L . Woning niet
noodz. Geheimhouding ge-
gar. Br. 801 bur. Z. Crt.

Gevraagd v. meisje: ZIT-
SLAAPK. en kookgel.h.
str. w. Br. nr. 802 Z. Crt.

Jongedame zoekt v. dir.:
GEM. of GESTOFF. ZIT-
SLAAPK. m. kookgl.h. Br.
nr. 808 bur. Z. Crt.

Aang. aan hotel of pension
DEPENDENCE MET

CAPACITEIT 8 BEDDEN
in Zeestraat. Br. 803 Z. C.

SPECIAAL

HERENKAPPER
J. SCHMITZ
KERKPAD l

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 — TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en G-RAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

A S P E G T - Snterieurvenorging
MEUBELSTOFFEERINRICHTING

Pracht collectie

Franse

Stijlmeubelen

Complete Meubilering

Woningtextiel

Luxaflex enz.

H. VAN ASPEREN - ZANDVOORTSELAAN 39 - ZANDVOORT
Telefoon 02507 - 2937 ' _ . Telefoon 02500 -17069

WONINGBUREAU

Johan Zegers
Badhuisplein 10, tel. 3013

vraagt te huur
Gemeubileerde huizen —
FLATS - KAMERS

vraagt te koop
HUIZEN en FLATS.

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE COURANT

Te koop: Halfweg-Zwanen-
burg: ZES WONINGEN
. ( 3 x 2 onder l kap) op
1600 m= grond; huur per
jaar ca. ƒ 3400. Koopsom
ƒ ,42.000. Br. 805 bur. Z.C.
Te koop aangeb.: nieuw
HERENHUIS Haarlem-N.
Gr. Eng. kamer, 4 slp.k.,
Bruynzeelkeuk.J badk., tel.,
voor en achter tuin, st.
schuur, sp. leeg te aanv.
ƒ 28.500,— k.k. Tel. 02500-
60591.
BUSSUM, vrije vestiging.
Te koop: 3-KAMERFLAT
met keuk., douche, berg-
ruimte, 2 balcons en grote
gar., in pr. st., dir. te aanv.
Koopsom ƒ 25.000. Br. nr.
806 bur. Zandv. Crt.

Te koop DAMES KUNST-
SCHAATSEN met sch.,
maat 39. ƒ 25,-. J. v. d. Bos,
Westerparkstr. 21, tel. 3755

Te koop: OLD FINISH
DRESSOIR. A. J. van der
Moolenstraat 54rood.
Te koop: kleine KAMER-
VOLIERE op standaard,
rondom glas, met 2 vogel-
tjes, compl. ƒ 35. J. Schui-
ten, Kostverlorenstraat 38.

Te koop 4 SERRE-STOE-
LEN en KACHEL m. pijp.
H. de Grootstraat 25.

Aangeb. Gloria IJSKAST,
110 1., HANDSNIJMACHI-
NE, HAARDKACHEL.
Brederodestr. 75, tel. 2893.

Te koop: DIVANBED met
kap. matr.; Aga PETRO-
LEUM RADIATOR. Oos-
terparkstr. 50b, tel. 2634.

Gevr. door kl. gezin voor
juni VRIJE WONING met
gr. tuin, desgewenst in ruil
voor varend woonschip in
plassengebied Aalsmeer.
Tel. 020-88059. Br. onder
no 813 Z. Crt.

Echtpaar, vrouw perfect
KOOKSTER, man HUIS-
KNECHT-CHAUFFEUR
willen v. betr. veranderen.
Br. onder no 812 Z. Crt.

Laat nu BEHANGEN EN
WITTEN tegen winterta-
rief. T. G. Jager, Dam-
straat 25, Haarlem, telef.
02500-15079.

AMANDA BALKE
VOETKUNDIGE

ACHTERWEG l
Afspraken via tel. 2135
Behandeling aan huis.
Corr. adres: Wouwerman-
straat 27/1," Haarlem"."

STENOTYPISTE
gevr., evt. v. halve dagen.
Br. onder jno 810 Z. Crt.
Te koop gévr. DIVANBED,
90 cm breed. Br. nr. 807
bur. Z. Crt.
FLINKE JONGEN gevr.
als bijrijder expeditie.
Fa. L. N. Weber on Zn,
Gasthuisstraat 1.
CONCIËRGE. Echtpaar,
met alle werkz.h. op de
hoogte wil v. betr. verand.
Br. met inl. onder no 811
bur. Z. Crt.

Autoboxen
te huur

in centrum
Zandvoort

Telefoon 2105

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

SNELSTOMERIJ
, ZANDVOORT

Dames- of herencost... 2,50
'Mantel o'f topper 2,50
Colbert 1,75
Japon (eenv.) 1,75
Pantalon 1,25
Trui of jumper 0,9,
Mits gebracht en gehaald

Tevens uw adres voor
overhemdenreparatie en,
alle voorkomende kle-
dingreparatie.
Snélstomerij Zandvoort
Schoolstraat (naast
Drukkerij v. Deursen)

Wanneer u van V A R E N
houdt en plaatsen als Düs-
seldorf, Keulen, Koblenz
en Rüdesheim wilt bezoe-
ken ,zal het interessante,
binnenkort verschijnende
boekje „ZEVEN DAGEN
OP EN AAN DE RIJN"
u a l l e s vertellen over
een prachtige reis met het
hotelschip „Regina". Dit
boekje wordt u op aanvra-
ge GRATIS toegezonden
door de N.V. RIJNLAND,
Molenstraat 61 Den Haag.
Wilt u uw naam en adi-es
DUIDELIJK vermelden?
Dank u!

TE KOOP GEVRAAGD
Vrij te aanvaarden

villa's - herenhuizen - flats
MAKELAAR JAN KROESE

Brederodestraat 116, Zandvoort, tel. 3244
Koningsplein l, Amsterdam. Tel. 66441 en 30564

Heel 't gezin heeft
belangstelling
voor de
ZANDVOORTSE
COURANT
Profiteert van de
publiciteitswaarde
die daarin
gelegen is
De lezers van
ons blad weten
dat wonen in
Zandvoort
mede betekent:
de Zandvoortse
Courant lezen!
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135

VOORTZETTING

OPRUIMING b» KORT
MET WEER VELE EXTRA KOOPJES!

Mooie Nylon Dames
ONDERJURKEN
m. rijke kantgarn.
in div. kleuren!

6,98 - 6,48

Nylon JUPONS
in diverse kleuren,
m. mooie kanten strook

4,98 - 4,48

Charmeuse Dames
ONDERJURKEN
m. nylon kanjtgarnering •
'n Koopje! • 3,98

Gebloemde zwanedons
NACHTHEMDEN

Slechts 7,48
Gr. maat' .. 8,28

Zwanedons meisjes
PYAMA's leuke dessins

Maat 2 4,48
Verder kl.stijging p.maat

Witte Dames JASSEN
Extra voordelig!

Nu slechts 5,98

Jongens BLOTJSONS
en OVERHEMDEN
met korte en lange
mouwen.
Extra voordelig v.a. 1,82

Heren OVERHEMDEN
Sanfor en No-iron
Bekende merken, v.a.5,98
Restanten
weckend-shirts!!

Partijtje Helanca
HEREN ANKLETS
Moderne dessins.
Van 4,50 nu 1,88

Restanten wollen.
DAMES VESTEN
Moderne kleuren.

Nu slechts .. 9,98

Wollen ROCK 'n ROLL KOUSEN alle maten nu voor HALVE PRIJS!
Onze bekende „paploze" LAKENS en SLOPEN
Glad SLOPEN LAKENS '' 2-PERS.
Hotelsluiting 1,78 150 x 240 5,98 180 x 240 7,28
2 x cordon 2,28 2 x cordon 6,58 2 x cordon 7,88,

FLANELLEN -LAKENS
van een zeer bekend merk!

Ie keus
150x230 5,48 - 180x230 6,48

Pracht BADDOEKEN, fraaie
dessins, mooie kwaliteiten!
i.b. 2,98 - 2,68 - 2,48 - 1,98
WASHANDJES .. 34 - 28 et.

WOLLEN DEKENS ruimen wij op tegen sterk verlaagde prijzen!
BADSTOF KEUKEN-
DOEKEN. Vrolijke

frisse kleuren.
Iets besch. 1,44 - 1,28

Partijtje damast
TAFELLAKENS
Nu spotgoedkoop!
Gekl. SERVETTEN 78

PRIMA LUIERS van
een zeer bekend merk!

Nu voor .. 98 et.

WOLLEN PLAIDS en
KINDERDEKENS
Thans met 10°/o korting

THEEDOEKEN
Sneldrogend met kleine
foutjes 1,18 - 98 - 94 et.

Niet afgeprijsde peignoirs en dusters thans met 1O%, korting!

Gevoerde Nappa heren handschoenen thans voor halve prijs!

J.TH. KORT
GR. KROCHT 3O-36 TEL. 2666

ZWANEDONS DAMES- EN
HERENPYAMA'S, ook grote maten.
Damesnachtjaponnen ook gr. maten
l- en 2-persoons flanellen lakens
Wol en half wollen dekens, ook ge-
stikte dekens. Ook in BEDRIJFS-
KLEDING Ie kwaliteiten en ruim
gesorteerd.
Dus voor alles op textielgebied:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Amsterd. Groentencentr.

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195
GROENTEN
Bloemkool, hagelwit, 4 pers.
per stuk 98
Verse andijvie, per pond 49'-
Groene kool, 2 pond .7.... 351
Koolraap, 2 pond 35
Rode kool, 2 pond 25
Uien, 2 pond 35
Verse prei, per pond 30

EXTRA MOOI BRUSSELS
LOF, per pond 39
PRACHT SPRUITJES p.p. 29

Winterwortelen, 2 pond ... 25
Boerckool, 2 pond 35
Worteltjes, per pond 28
Sla, 2 voor 25

PANKLARE GROENTEN
Panklare hutspot, per pond 20
Panklare groene kool p.p. 25
Panklare boerekool, p. p. 35
Vers gesn. soepgr. p.o. 19
Panklare koolraap, per p. 15
Panklare rode kool, p. p. 15
Panklare gele kool, per p. 15

SINAASAPPELEN
Pracht grote Jaffa's, 7 v. 98
Sinaasappelen, 10 voor ... 78
Sinaasappelen, 10 voor ... 105
Citroenen, 5 stuks 75

APPELEN
Moesgoudreinetten, 3 pond 29
Moes- en handgoudr. 3 p. 39
Handgoudreinetten, 3 pond 49
Handgoudr., elite 3 pond 69
Pr. Golden Delicious 3 p. 75
Jonathans, 3 pond 59

AARDAPPELEN
Zeeuwse bintjes, 10 kg ... 155

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans
Alejo Carpentier - Heimwee naar

de jungle.
James Henley - De oceaan
John Knittel - De commandant
G. van Otterloo - Ik heb je lief
Peter Sebastian - De geneesheer-

direkteur
Oscar Wilde - The picture of

Dorian Gray
Frangoise Sagan - Aimez-vous

Brahms

Ontwikkelingslectuur
David Catarivas - Israël
H. Munro Fox - Psychologie der

dieren
Prof. Dr. P. Hendrix - Ikonen
Sir Edwyn Hoskyns - Het raadsel

van het nieuwe testament
Prof. Dr. D. Loenen - Mens en cul-

tuur van Hellas
Dr. Theo J. Stomps - De stoffelijke

basis der erfelijkheid bij planten
en dieren ;. l, ' ' ; > /

Het vrij Nederlands liedboek



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's -

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPÜNKT

Ia onze showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

U het allernieuwste -

J. KEUR
Elèctro-radio-technisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBEBTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Reform- en suiker vrij e
dieetvoeding

Drogisterij

B L A A U B O E R
Haltestraat 46, telef. 2392

Of u 'n scepter hanteert o} 'n spade
uw waarde spruit voort uit uw daden.
Dus streef in 't verkeer
naar de titel van „Heer"
't Doet u goed, en geen mens doet 't schade.

Kijk uit!
zo nodig door een bril van

dat 's veilig
Looman

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Bloemenmagazijn ,Noord'
M. Schniedewind

Vondellaan, hk v.d. Moolenstraat
Telefoon 4320

Levering alle soorten bloemwerk o.a.

bruids- en grafwsrk
IEDERE DAG VERSE BLOEMEN

Taxi 2600
Dag en nacht

GROTE KROCHT 18

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jari Steenstraat l, telefoon 2682
5Q>' gr. entre cote ƒ 3,00
7J.O gr. riblappen 3,75
"̂ 50 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schoudercarbonade ƒ 3,50
750 gram ribcarbonade ƒ 3,75
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80-
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
Ruime sortering knakworst
In blik 0,98
Busje Smag (Unox) 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoor*- Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23

GLAS-ASSURANTIE

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

30*8,3044 Politie
8100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v/h Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbactis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

Ziet onze enorme sortering

R E E D S VANAF f 3,75
Electr. kachels... v.a. 12,50
Electr. radiatoren 39,50
Electr. dekens Erres 64,40
Electr. bedkruik 27,50

Electr. stoof 16,50
Electr. badkamer-
verwarming vanaf.... 32,—
Electr. kussentje .... 26,50

Fa. Schuilenburg
Grote Krocht 5-7, telefoon 2974

GEZELLIG MIDDELPUHT!
PHILIPS TELEVISIE, 53 cm beeld,
compl. geplaatst vanaf ƒ 9,- p.w. na de
eerste betaling
5 jaar schriftelijke garantie op de
televisie-antenne.
PHILIPS RADIO
Nieuw model ƒ 138,-,
met gramofoon-aansluiting
Mooi van toon! Modern van vormgeving.
Geschikt voor stereo-gramofoonmuziek
Uw oude radio heeft inruilwaarde!
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F. H. PenaatPHILIPS-SPECIALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

TIJDELIJKE RECLAME

3 halen 2 betalen
LAAGST GEPRIJSDE GRATIS

BIJVOORBEELD :

KOSTUUM . . .
MANTEL . . .
JAPON . . . .

N 17m W m

. . . f4,75

. . . f 4,15

. . . f 3 , 2 5

f9,50
Een be9"p voor
goed chemisch reinigen

GROTE KROCHT 21, TELEFOON 2574, ZANDVOORT

Extra lekker
Bij Slagerij Burger

Vrijdag en zaterdag
750 gr. magere
runderlappen 3,68
750 gr. fijne riblappen... 3,48
750 gr. gehakt h.o 1,88
750 gr. braadworst of
saucijzen 2.48
750 gr. magere
varkenslappen 3,98

Heerlijk lamsvlees

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o 1,25
100 gr. cervelaatworst
100 gr. pork, samen ...

Maandag en dinsdag
250 gr. héél malse biefst. 1,68
250 gr. tartaar 1,10

Weekend reklaxne
100 gr. ham en
100 gr. Saks, samen ...

HELE BOERENWORSTJES
per 150 gram 59 et

100 gr. gelard. lever 0,69
200 gr. heerlijke leverworst

0,58
250 gr. gek. rookworst... 0,70

Volop voor
soep en snert

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

MONOPOLÏ
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur
Kassa geopend: '

VRIJDAG 27 t/m ZONDAG 29 JAN., 8 uur
Carola von Kayser - Dominique Wilms

Romareï, het meisje
met de groene ogen
Ben onschuldig meisje als prooi van de woes-
tijn. In kleuren. 14 jaar.

MAANDAG 30 EN
DINSDAG 31 JANUARI, 8 uur

Agi-Murad,
de witte duivel
met Steve Reeves

De spannende avonturen van de legendarische
Kaukasische held. In kleuren. 14 jaar.

WOENSDAG l en
DONDERDAG 2 FEBRUARI, 8 uur

Jean Babilee - Pascale Roberts

Wolven
in de schaapskooi
Een film, die niets verbloemd! Een harde
strijd tussen goed en kwaad. . 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 29 JANUARI, 2.30 uur
Robert Lamoureux in:

De avonturen van
Arsène Lupin
De gentleman-inbreker van Parijs. In kleuren.
Alle leeftijden.

*7ë£ 2550

Vlug, netjes en] v£
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der MIJe
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,

verhuren, repareren enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 26, telef. 4307.

IN UW HART
verkiest u eigenlijk crematie?

Maar u zoudt er eerst iets
meer van willen wetenl

Inlichtingen worden verstrekt door:

Vereniging voor Facultatieve
Crematie - afdeling Haarlem

Secr. Parnassiakade 20 <
Telefoon 42242

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Voor goed WIT-, BE-
HANG- EN SCHILDER-
WERK: Rupprecht, Zand-
voortselaan 17, tel. 3959.

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude,was-
maehine bij aankoop van
een Velo wascombinatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEP-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

w zelf schilderen!^
Losse oliegrondverf l

S. ƒ 1,25 per kg.
l Ouderwetse GLANS-]
i VERF a ƒ 2,25 p. kg J

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKCONLAKKEN

l Dutra-verfmalerij
jN.Z. Voorburgwal 251
" Amsterdam-C., telef. j
[43542 (naast Wijers) [

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
gehee_l Nederland

Wanneer u bij eerste
examen niet slaagt

verdere lessen gratis. 10
rijlessen (a 60 min.) f 47,50
Verwarmde leswagens.Halen
brengen ook in Zandv. gra-
tis. Erk. rijschool ,De Com-
binatie', Kruisstr. 39, tel.
10008, Haarlem.

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS
VANAF l OKTOBER WINTERTARIEF

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48, TELEFOON 2684 -

Evenals ons gehele assortiment, zowel brood als banket, kenmer-
ken onze speciale aanbiedingen zich door een superieure kwaliteit en
een zeer fijne smaak.

ZATERDAG AANSTAANDE:

'n heerlijke mocca hazelnoottaart f 1,90
S buitengewoon smakelijke spijsgebakjes
met amandelen en roomboter bereid T li III

Betrekt ook u reeds zo'n groot, fantastisch

Van Staveren rozijnenbrood slechts f 1,10
Elke fijnproever:

prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Redaktie en
administratie: '
Achterweg > l .
Telefoon 2135
feiro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDYDDRTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Strandschap in 1960
Bloemendaal sluit zich niet aan

In het onlangs verschenen jaarverslag van het Strandschap Zandvoort,
waarin o.m. vertegenwoordigers van de gemeenten Zandvoort, Haar-
lem en Amsterdam zitting hebben, wordt een verzoek gereleveerd van
het gemeentebestuur van Haarlem, de gemeente Bloemendaal tot het
Strandschap te laten toetreden.

De gemeente Haarlem vestigt in dit
verzoek, gedateerd 7 mei 1960, de
aandacht van het Strandschap op
de enorme toename van Tiet straiid-
bezoek in- de na-oorlogse jaren, ook
aan het strand van Bloemendaal.
> Naar de mening van hét Haar-
lemse gemeentebestuur behoeft het
geen nader betoog, dat de motieven,
welke bij de deelnemende gemeen-
ten hebben voorgezeten bij het in
leven roepen van liet Strandschap
Zandvoort, evenzeer ten aanzien
van het strand van Bloemendaal
gelden.

Bovenstaande suggestie werd
door het bestuur van het
Strandschap ter kennis gebracht
aan het college van b. en w. van
Bloemendaal, met het verzoek, de
mening van dit" college te mogen
vernemen.
l Het gemeentebestuur van Bloe-
mendaal heeft in een schrijven, ge-
dateerd 11 juni 1960, meegedeeld
geen aanleiding te vinden een ver-
tegenwoordiger te benoemen in het
b'estuur van het Strandschap.
' In dit schrijven releveert het col-
lege van b. en w. een in 1956 ge-
vberde briefwisseling met de voor-
zjtter van het Strandschap. Daarin
werd o.m. overeengekomen dat het
gemeentebestuur van Bloemendaal
§1 de gelegenheid zou worden ge-
steld,' bij onderwerpen van gemeen-
schappelijk belang, het standpunt
van de gemeente toe te lichten,
t Tevens werd overeengekomen dat
de voorzitter van liet Strandschap,
het college op de hoogte zou nou-
den van de door het Strandschap
uitgevaardigde of uit te vaardigen
voorschriften. Sinds dit eerste con-
tact — vier jaar geleden — heeft er
tussen het Strandschap en het col-
lege nimmer enig contact of over-
lëg" plaats gevonden, zodat het col-
lege meent te mogen aannemen dat
in deze periode geen punten van ge-
meenschappelijk belang in de bij-
eenkomsten van het Strandschap
aan de-orde zijn gesteld.

,Het bestuur van het Strandschap
heeft' dit antwoord van het college
van b. en w. van Bloemendaal, in

Start van cursus
J1.-, vrijdag vond in hotel Keur de
eerste van acht E.H.B.O.-cursussen
plaats, die worden georganiseerd
door de Zandvoortse reddingsbriga-
de. De deelnemers aan de cursus,
waaronder ook een aantal leden van
de Strandpachtersvereniging, wer-
den- verwelkomd door de voorzitter
van de Z.R.B., de heer J. G. Bisen-
berger.

De cursus wordt geleid door ook-
ter J. Zwerver, hij wordt daarbij
terzijde gestaan door de heer A.
Loos.

Bijeenkomst Geel-Blauw
In hotel' Keur' kwamen j.l. vrijdag
de ledenHvan de supportersvereni-
gingvV.Geel Blauw" in jaarvergade-
ring 5bijeen.s

De11 jaarverslagen van secretaris
en penningmeester werden 'goedge-
keurd.; De aftredende bestuursleden
A. Koper: en 'W.' Zwemmer..werden
bij acclamatie herkozen. Met alge-
menëlstemmen werd in de vacature*
G. Pool, de heer A". R. Bisenberger
als secretaris gekozen. ' A

Nai*"' de bestuursverkiezing ver-
toonde de heer L. van der Mije jr.,
een groot aantal kleurendia's over
zijn reis door Oostenrijk.

Benoemd
tot adjunct-directeur
De heer B. Wit', technisch' hoofd-
ambtenaar Ie klasse, is met ingang
van l 'april 1960 bevorderd tot ad-
junct-directeur van ' de Dienst . \ran
Publieke Werken.

7

Geslaagd
De navolgende leden van de Z.R.B,
zijn 'er*'in geslaagd Tiet je'ugdbrevet I
te beïialen: Wllhelmina Groot, Chris-
tina Van .der'Mije, Adrianus Koper,
Klaas !<^vanc.\der\ Mije en' Lambertus
Schu\ten>,,Gstrla van der1 Kruk be-
haaldèVhet; Jféugdbrevefe-HI_ en Car-
la Bisenberger het zwemdiploma A.

de vergadering van 23 juni van het
vorig jaar, voor kennisgeving aan-
genomen.

Wat de openbare orde en veilig-
heid betreft, brachten de korpschef
van de gemeentepolitie en de Zand-
voortse 'reddingsbrigade wederom
rapport uit over de bevindingen op
het strand gedurende het afgelopen
zomerseizoen. Dit werd gekenmerkt
door een zeer wisselvallige weersge-
steldheid en aanhoudende zuidwes-
tenwind. Het bezoek aan het strand
bleef dan ook ten achter bij dat in
het bijzonder fraaie zomerseizoen
van 1959. Niettemin vonden in 1960
vijf verdrinkingsgevallen in zee
plaats tegenover geen enkele in '59.
Dit was een gevolg van het feit dat
het aanhoudende winderige weer de
zandbanken — de natuurlijke be-
veiliging van het Zandvoortse kust-
gebied — op talrijke plaatsen had
uitgesleten 'waardoor muien ont-
stonden die vooral bij vallend ge-
tij door de krachtige stroming
uiterst gevaarlijk werden. Door de
politie en de vrijwilligers der red-
dingsbrigade werd vele malen op-
getreden ter voorkoming van onge-
vallen. Bovendien werden, vaak bij
ruwe zee, talrijke reddingen ver-
richt, door de reddingsbrigade en
door de politie. De hoofdagent van
de gemeentepolitie A. v. Waarden-
berg wist met gevaar voor eigen
leven twee drenkelingen uit een ge-
vaarlijke mui te redden. Hij werd
hiervoor door het-Carnegie Helden-
fonds onderscheiden.

In de politiepost Rotonde werden
2800 verdwaalde kinderen binnen-
gebracht; het politiepersoneel ver-
leende 823 maal eerste hulp bij on-
gelukken en behandelde 200 perso-
nen tegen de gevolgen van kwallen-
beten. Het rapport der reddingsbri-
gade vermeldde bijna 200 hulpver-
leningen. Het bestuur van het
Strandschap bracht de korpschef
van de gemeentepolitie en het be-
stuur der Zandvoortse reddingsbri-
gade dank voor hetgeen door het
politie-personeel, resp. de vrijwilli-
gersbrigade is verricht in 't belang
van de bezoekers van het strand en
de baders en zwemmers in zee.

Het beraad van het bestuur van
het Strandschap omtrent maatrege-
len ter verhoging van de veiligheid
leidde tot het besluit, borden te
doen vervaardigen waarop sugges-
tief het gevaar van een mui wordt
afgebeeld. Bij wijze van proef zul-
len deze borden bij gevaarlijke
muien worden geplaatst.

Het bestuur betuigde adhesie aan
het plan van de Zandvoortse red-
dingsbrigade om een elh.b.o.-cursus
te organiseren voor strand-exploi-
tanten en hun personeel.

Bij 45 kustgemeenten werd ge-
informeerd naar bepalingen ter be-
teugeling van de hinder van honden
op het strand; 38 antwoorden kwa-

men binnen. 22 met een negatief
bericht, 3 gemeentebesturen over-
wegen terzake maatregelen en 13
gemeenten hebben voorschriften in
de algemene politieverordening op-
genomen. Het bestuur van het
Sfcra'ndsohap zal zich hierover nog
nader beraden.

*
Men Jcan het betreuren dat de ge-
meente Bloemendaal t/een aanlei-
ding ziet toe te treden tot net be-
stuur van liet Strandschap Zand-
voort. Samenwerking op het gebied
van de orde en de veiligheidsvoor-
scJiriften aan onze stranden is be-
slist geen overbodige luxe.

Maar dan moet de bereidheid tot
samenwerken ooTc aanwezig zijn en
wat dit laatste betreft is 't Strand-
schap duidelijk in gebreke geble-
ven.

Het is op z'n minst merkwaardig
te noemen dat een gemeente, die
wat zijn recreatieve functie betreft
zo nauw verbonden is met het
werkterrein van het Strandschap,
jaren lang buiten het overleg wordt
gehouden. En dit ondanks de toe-
zegging van de voorzitter van het
Strandschap, de gemeente Bloe-
mendaal op de hoogte te houden
van de door het Strandschap te ne-
men maatregelen.

Niet zonder ironie concludeert het
college van b. en w. dan ook, „dat
het meent te mogen aannemen dat
in deze periode geen punten van ge-
meenschappelijk belang in de ver-
gaderingen van 't Strandschap aan
de orde zijn geweest".

Onder deze omstandigheden is
het o.i. begrijpelijk dat Bloemen-
daal er weinig voor voelt, zitting
te nemen in het bestuur van het
Strandschap Zandvoort.

Er mankeert nog wel het een
en ander aan de so hoog geprezen
inter-gemeentelijke samenwerking.
- red. Z. Crt.)

P.v.d.A.-kamerlid mr. M. Vrolijk
sprak over crisis ia de Nederlandse politiek

De vorst die j.l. vrijdag — na een regenval van enkele millimeters in
de middaguren — van ons land een spiegelgladde ijsbaan maakte, heeft
ook Zandvoort niet ongemoeid gelaten.
De straten en toegangswegen van de badplaats waren gedurende en-
kele uren vrijwel onbegaanbaar. Wie zich toch buitenshuis waagde kon
slechts schuiveleud en glijdend zijn doel bereiken.

Deze overrompelende aanval van
het winterweer was waarschijnlijk
de oorzaak, dat de openbare verga-
dering van de P.v.d.A. in het Ge-
meenschapshius, slechts een gering
aantal bezoekers trok.

De bijeenkomst werd geopend door
de heer G. Sterrenburg, voorzitter
van de plaatselijke afdeling van de
Partij van de Arbeid, die de spre-
ker van deze avond, hel Tweede
Kamerlid mr. Vrolijk, met een kort
woord inleidde.

Het onderwerp waarover mr.
Vrolijk sprak was getiteld „De crif
sis in de Nederlandse politiek".

Spr. herinnerde zijn gehoor aan
de moeizame totstandkoming van
het christelijk-hberale kabinet na
de laatste Kamerverkiezingen. De
P.v.d.A. werd bij de constructie van
dit kabinet buiten het overleg tus-
sen de politieke partijen gehouden
en in de oppositie gedrongen. Een
oppositie, die de P.v.d.A. overigens
niet schuwde, zei mr. Vrolijk.

De partijen, die de regering
vormden werden en worden alleen
bijeengehouden door anti-socialis-
tische gevoelens en sentimenten.

Eén van de grootste grieven van
deze partijen gold de na de tweede
wereldoorlog gevoerde loonpolitiek.

Harp- en pianoweek
in Bentveld

Op initiatief van de harpiste Phia Berghout, zal van 8 tot 15 juli a.s.
in het huis van de A.G. Woodbrookers te Bentveld, een week voor
jonge harpisten en harpstudenten worden gehouden. Van 15 tot 23 ju-
li zal een studieweek voor jonge pianisten plaatsvinden.

De harpweek staat onder leiding
van Phia Berghout en Maria Kor-
chinska (uit Londen), de pianoweek
wordt geleid door Hans Henkemans
die de interpretatie van Mozarts
pianocomposities zal behandelen, en
Eduardo del Pueyo, die de inter-
pretatie van Spaanse pianomuziek
voor zijn rekening zal nemen.

De harpweek krijgt extra luister
door de aanwezigheid van de har-
pisten Suzanne Mildonian (Italië),
Suzanne MacDonald (Amerika) en
Edward Witsenburg (onze landge-
noot), die twee jaar geleden op het
harpconcours in Israël de winnaars
waren van resp. de eerste, de twee-
de en derde prijs. Dit drietal zal
ook op een van de slotconcerten
(met orkest) in het openbaar op-
treden; het andere slotconcert, in
de Kleine Zaal van het Amsterdam-
se Concertgebouw, wordt door de
beste cursisten verzorgd, waarbij
o.a. de première wordt gegeven van
een compositie voor een aantal har-

pen, welke Geza Frid en de Israë-
lische componist Oedoen Partos in
(schriftelijk) overleg maken. Deze
uitwerking komt in het raam van
het Holland Festival te staan. Er
worden ook lezingen gehouden, o.a.
door ds. Jan Wit, die over de func-
tie van de psalmen zal sprekenv

In de pianoweek zullen eveneens
lezingen aan de orde komen, over
de filosofie in de tijd van Mozart
en over Spaanse folklore. Deze stu-
dieweek voor jonge pianisten krijgt
ook een openbaar slotconcert, waar-
voor het Kunstmaandorkest zijn
medewerking heeft toegezegd. De
stichting Donemus draagt aan bei-
de weken een aandeel bij in de
vorm van voordrachten over nieu-
we Nederlandse composities. Inlich-
tingen over de cursussen zijn ver-
krijgbaar bij het Nederlands Im-
presafiaat, Jacob Obrechtstraat 51
te Amsterdam, waar men zich tot
15 maart als deelnemer kan opge-
ven.

J& &ad
Maar 't wordt me niet gegund

Soms moet een mens, als hij wat
belangrijks wil zeggen, vrienden,
z'n mond houden. Dat gebeurt als
datgene wat hij te zeggen heeft,
niet in goede aarde dreigt te val-
len. Ik wil het woord muilkorven
nog niet laten vallen, daar zijn we
te ver voor in onze eigen geschiede-
nis en ook te ver van het Kremlin.
Maar ik vind het sneu voor de men-
sen in het algemeen en voor de le-
zers van de Zandvoortse Courant in
het bijzonder, dat men de rond-
vraag van de raadsvergadering van
verleden week in het verslag heeft
weggelaten.

Neem nou die vraag van mevr.
Mol-van Bellen. Of de gasprijzen
nog niet omlaag kunnen, vroeg ze.
Kijk, vrienden, in deze tijd van uit-
verkoop heeft het diepe zin eens na
te gaan of het gas niet tegen een
zachter prijsje aan de huisvrouwen
kan worden verkocht. Of het luk-
ken zal, mag worden betwijfeld.
Heemstede schijnt al goedkoper1 gas
te leveren, maar de kwaliteit van

dit overjarige produkt zal er dan
ook wel naar wezen.

De heren Slegers en Petrovitch
kwamen op voor de voetballiefheb-
bers in verband met de onbespeel-
baarheid van het Zandvoortmeeu-
wenveld door het hoge waterpeil.

Ik mocht natuurlijk vanaf de pu-
blieke tribune niets zeggen, maar ik
had ze wel willen toeschreeuwen:
Mensen, maak er een ijsbaan van!
Je moet nou eenmaal de bakens
verzetten als .het getij verloopt. En
waar water is, kan er 's winters ge-
schaatst worden. Vriezen doet 't
vanzelf, of niet. En in het laatste
geval is er nog geen man over

nog véél willen zeggen

boord. Maken we een spartelvijver
van het veld. Toch altijd nog beter
dan er een concours hippique op te
geven. Want nu maken we gebruik
van de natuurlijke omstandigheden.
Maar dat mag ik zeker allemaal
niet zeggen?

En dan mijnheer Gosen: Of dat
vehikel voor een perceel in de Kost-
verlorenstraat eindelijk eens weg
kan. De eigenaar schijnt er een
pseudo-pakhuis van te hebben ge-
maakt. Ach, om het originele idee
(een ouwe auto tot pakhuis te be-
stemmen) zou ik de man een aan-
moedigingsprijs hebben toegekend.
Van gemeentewege uiteraard. Zoals
de zaken nu liggen, gaan er nare
dingen gebeuren. De burgemeester
heeft namelijk met de welstands-
verordening geritseld

Zo zijn er altijd dingen in ons
goede dorp. vrienden, die knorren
van belangrijkheid. Over de var-
kens praat ik liever niet, want deze
beesten staan momenteel nogal in
een kwade geur bij 'de gemeentelij-
ke overheid. Volgende maand wordt
hier meer over gezegd. Let maar
eens op.

Nog heb ik meer op 't hart. Maar
het woord wordt mij ontnomen.
Men zegt eenvoudig: er is plaats-
gebrek. Triest.

BARTJE

Een politiek, die door de huidige re-
gering werd omgebogen in de rich-
ting van een vrijere loonvorming.
Een loonbeleid dat nauwelijks vrij
kan worden genoemd en dat vol-
komen willekeurig wordt gehan-
teerd. De bezoldiging van de poli-
tie en de lonen van de werknemers
in de metaalbedrijven, illustreren
dit op trieste wijze.

Mr. Vrolijk bekritiseerde de po-
litiek van de regering inzake de in-
poldering van de Lauwerszee, de
voetbaltoto en de woningbouw. Dit
nationale probleem veroorzaakte de
val van het kabinet eind vorig jaar.
Het kabinet keerde echter ongewij-
zigd in de regeringsbanken. terug,
een andere politieke constructie
werd door de regeringspartijen on-
gewenst geacht.

De nieuwe wet op het onderwijs,
de in voorbereiding zijnde nieuwe
regeling van de kinderbijslag, de
kerkbouw en het radio- en tv-beleid,
noemde mr. Vrolijk evenzovele hin-
dernissen op het pad van het ka-
binet.

De fractie van de Partij van de
Arbeid zal een constructieve oppo-
sitie voeren en waar nodig stelling
nemen tegen plannen, die in strijd
zijn met de socialistische opvatting
van een goed en rechtvaardig rege-
ringsbeleid.

De eerstvolgende verkiezingen
zullen een antwoord geven op de
door de regering gevolgde politiek,
zo besloot mr. Vrolijk zijn causerie.

Adjudant vierde jubileum
J.l. vrijdag heeft de heer H. Sand-
bergen, adjudant bij de gemeente-
politie van Zandvoort, zijn zilveren
jubileum in dienst van de politie
herdacht.
In de morgenuren kreeg hij bezoek
van een politiedeputatie o.l.v. hoofd-
inspecteur Huijsman en burgemees-
ter Van Fenema. Burgemeester
Van Fenema en de hoofdinpecteur
spraken de jubilaris toe en over-
handigden hem een geschenk onder
couvert en een electrisch scheerap-
paraat. Namens de Chr. Bond van
Politie-ambtenaren en de Zand-
voortse politiesportvereniging, voer-
de de heer Methorst het woord. Hij
bood de heer Sandbergen een boek-
werk, een fruitmand en 'n enveloppe
met inhoud aan.

Vertegenwoordigers van de Oran-
jevereniging, De Hanze, de Zand-
voortse Handelsvereniging en de
N.Z.H.V.M., brachten in de middag-
uren een bezoek aan de jubilaris.

In de avonduren kwamen de le-
den van het korps reservepolitie de
heer Sandbergen met zijn jubileum
feliciteren.

Afscheid van ambtenaresse
Het college van b. en w. heeft don-
derdagmiddag officieel afscheid ge-
nomen van de commies-chef van de
typekamer der secretarie, mej. P.
M. Daudey, die wegens het berei-
ken van de pensioengerechtigde
leeftijd met ingang van l februari
de gemeente gaat verlaten.

Mej. Daudey vierde onlangs haar
40-jarig jubileum in dienst van de
gemeente Zandvoort.

Jaarvergadering ZHV
Donderdag 2 februari a.s. organi-
seert de Zandvoortse Handelsver-
eniging de jaarvergadering in Zo-
merlust. De agenda vermeldt o.m. 'n
verslag van het Sint Nicolaasactie^
comité en een bestuursverkiezing.

Rivièra's van Europa
Onder auspiciën van de Nederland-
se Reisvereniging, vindt a.s. don-
derdag 2 februari in Zomerlust een
filmavond plaats onder de titel „Ri-
viéra's van Europa".

Judo-kampioenschappen
Het sport- en judo-instituut „ van
Wim Buchel organiseert zondag 5
februari^ a.s., de Zandvoortse judo-
kampioenschappen voor junioren en
senioren in restaurant Zomerlust.



RADIO EN TELEVISIE
Orote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT
showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

U het allernieuwste -

J. KEUR
Ele'ctro-radio-technisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Reform- en suiker vrij e
dieetvoeding

Drogisterij

B L A A U B O E R
Haltestraat 46, telef. 2392

Of u 'n scepter hanteert of 'n spade
uw waarde spruit voort uit uw daden.
Dus streef in 't verkeer
naar de titel van „Heer"
't Doet u goed, en geen mens doet 't schade.

Kijk uit!
zo nodig door een bril van

dat
Looman

's veilig

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken

Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Water drinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Bloemenmagazijn ,Noord'
M. Schniedewind

Vondellaan, hk v.d. Moolenstraat
Telefoon 4320

Levering alle soorten bloemwerk o.a.

bruids- en grafwark
IEDERE DAG VERSE BLOEMEN

Taxi 2600
Dag en nacht

GROTE KROCHT 18

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2G82
50/ gr. entre cote ƒ 3,00
700 gr. riblappen 3,75
'ISÜ gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schoudercarbonade ƒ 3,50
750 gram ribcarbonade ƒ 3,75

Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
Ruime sortering knakworst
In blik 0,98
Busje Smag (Unox) 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoor4- Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23

GLAS-ASSURANTIE

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

8048,3044 Politie
8100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealei

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v/li JSsvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbaclis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

SCHAATSEN
Ziet onze enorme sortering

EEDS VANAF f 3,75
Electr. kachels... v.a. 12,50
Electr. radiatoren 39,50
Electr. dekens Erres 64,40
Electr. bedkruik 27,50

Electr. stoof 16,50
Electr. badkamer-
verwarming vanaf.... 32,—
Electr. kussentje .... 26,50

Fa. Schuüenburg
Grote Krocht 5-7, telefoon 2974

PHILIPS TELEVISIE, 53 cm beeld,
compl. geplaatst vanaf ƒ 9,- p.w. na de
eerste betaling
5 jaar schriftelijke garantie op de
televisie-antenne.
PHILIPS RADIO
Nieuw model ƒ 138,-,
met gramofoon-aansluiting
Mooi van toon! Modern van vormgeving.
Geschikt voor stereo-gramofoonmuziek
Uw oude radio heeft inruilwaarde!
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F. HLPenaatPHILIPS-SPECIALIST

Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

TIJDELIJKE RECLAME

3 halen 2 betalen
LAAGST GEPRIJSDE GRATIS

BIJVOORBEELD:

KOSTUUM . . .
MANTEL . . .
JAPON . . . .

V w r/TPD ff Een begrip voor
• JnL^CidTli goed chemisch reinigen

GROTE KROCHT 21, TELEFOON 2574, ZANDVOORT

f4,75
f 4,Z5
f 3 , 2 5

Extra lekker
Bij Slagerij Burger

Vrijdag en zaterdag
750 gr. magere
runderlappen 3,68
750 gr. fijne riblappen... 3,48
750 gr. gehakt h.o 1,88
750 gr. braadworst of
saucijzen 2,48
750 gr. magere
varkenslappen 3,98

Heerlijk lamsvlees

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o 1,25
100 gr. cervelaatworst
100 gr. pork, samen ...

Maandag en dinsdag
250 gr. héél malse biefst. 1,68
250 gr. tartaar 1,10

Weekend reklame
100 gr. ham en
100 gr. Saks, samen ...

HELE BOERENWORSTJES
per 150 gram 59 et

100 gr. gelard. lever 0,69
200 gr. heerlijke leverworst

0,58
250 gr. gek. rookworst... 0,70

Volop voor
soep en snert

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

ERKENDE!

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

MONOPOLE
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur
Kassa geopend: '

VRIJDAG 27 t/m ZONDAG 29 JAN., 8 uur

Carola von Kayser - Dominique Wïlms

R o m a r ei, het meisje
met de groene ogen
Een onschuldig meisje als prooi van de woes-
tijn. In kleuren. 14 jaar.

MAANDAG 30 EN "
DINSDAG 31 JANUARI, 8 uur

Agi-Muraclf
de witte duivel
met Steve Reeves

De spannende avonturen van de legendarische
Kaukasische held. In kleuren. 14 jaar.

WOENSDAG l en
DONDERDAG 2 FEBRUARI, 8 uur

Jean Babilee - Pascale Roberts

Wolven
in de schaapskooi

Vlug, netjes enj /£
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,

verhuren, repareren enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 26, telef. 4307.

Een film, die niets verbloemd!
strijd tussen goed en kwaad.

Een harde
, 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 29 JANUARI, 2.30 uur
Robert Lamoureux in:

De avonturen van
Arsène Lupin
De gentleman-inbreker van Parijs. In kleuren.
Alle leeftijden.

*?&? 2550

IN UW HART
verkiest u eigenlijk crematie?

Maar u zoudt er eerst iets
meer van willen weten l

Inlichtingen worden verstrekt door:

Vereniging voor Facultatieve
Crematie - afdeling Haarlem
Secr. Parnassiakade 20
Telefoon 42242

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij

en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Voor goed WIT-, BE-
HANG- EN SCHILDER-
WERK: Rupprecht, Zand-
voortselaan 17, tel. 3959.

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude,was-
machine bij aankoop van-
een Velo wascombinatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

• Nu zei i schilderentt
l Losse oliegrondverf l

a ƒ 1,25 per kg.
l Ouderwetse GLANS-J
[ VERF a ƒ 2,25 p. kg j

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

[ Dutra-verfmalerij
*N.Z. Voorburgwal 251
f Amsterdam-C., telef.!
[43542 (naast Wijers) \

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Wanneer u bij eerste
examen niet slaagt

verdere lessen gratis. 10
rijlessen (a 60 min.) ƒ47,50
Verwarmde leswagens.Halen
brengen ook in Zandv. gra-
tis. Erk. rijschool ,De Com-
binatie', Kruisstr. 39, tel.
10008, Haarlem.

Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS
VANAF l OKTOBER WINTERTARIEF

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48, TELEFOON 2684 -

Evenals ons gehele assortiment, zowel brood als banket, kenmer-
kec onze speciale aanbiedingen zich door een superieure kwaliteit en
een zeer fijne smaak.

ZATERDAG AANSTAANDE:

'n heerlijke mocca hazelnoottaart f 1,90
5 buitengewoon smakelijke spijsgebakjes
met amandelen en roomboter bereid l I j l U

Betrekt ook u reeds zo'n groot, fantastisch

Van Staveren rozijnenbrood slechts f 1,10
Elke fijnproever:

prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren JO cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Strandschap in 1960
Bloemendaal sluit zich niet aan

In het onlangs verschenen jaarverslag van het Strandschap Zandvoort,
waarin o.m. vertegenwoordigers van de gemeenten Zandvoort, Haar-
lem en Amsterdam zitting hebben, wordt een verzoek gereleveerd van
het gemeentebestuur van Haarlem, de gemeente Bloemendaal tot het
Strandschap te laten toetreden.

De gemeente Haarlem vestigt in dit
verzoek, gedateerd 7 mei 1960, de
afindacht van het Strandschap op
de enorme toename van Tiet straiid-
bezoek in- de na-oorlogse jaren, ook
aan het strand van Bloemendaal.
- Naar de mening van hét Haar-
femse gemeentebestuur behoeft het
geen nader betoog, dat de motieven,
welke bij de deelnemende gemeen-
ten hebben voorgezeten bij het in
leven roepen van het Strandschap
Zandvoort, evenzeer ten aanzien
van het strand van Bloemendaal
gelden.

Bovenstaande suggestie werd
door het bestuur van het
Strandschap ter kennis gebracht
aan het college van b. en w. van
Bloemendaal, met het verzoek, de
mening van dit" college te mogen
vernemen.
S Het gemeentebestuur van Bloe-
mendaal heeft in een schrijven, ge-
dateerd 11 juni 1960, meegedeeld
geen aanleiding te vinden een ver-
tegenwoordiger te benoemen in het
tfesttmr van het Strandschap.
', In dit schrijven releveert het col-
lege van b. en w. een in 1956 ge-
voerde briefwisseling met de voor-
zltter van het Strandschap. Daarin
werd o.m. overeengekomen dat het
gemeentebestuur van Bloemendaal
ip de gelegenheid zou worden ge-
steld,' bij onderwerpen van gemeen-
achappelijk belang, het standpunt
van' de gemeente toe te lichten.
t Tevens werd overeengekomen dat

de voorzitter van. het Strandschap,
het college op de hoogte zou nou-
den van de door het Strandschap
uitgevaardigde of uit te vaardigen
voorschriften. Sinds dit eerste con-
tact — vier jaar geleden — heeft er
tussen het Strandschap en het col-
lege nimmer enig contact of over-
leg plaats gevonden, zodat het col-
lege meent te mogen aannemen dat
in deze periode geen punten van ge-
meenschappelijk belang in de bij-
eenkomsten van het Strandschap
aan de'orde zijn gesteld.

Het bestuur van het Strandschap
heeft dit antwoord van het college
van b. en. w. van Bloemendaal, m

Start van cursus
Jl- vrijdag vond in hotel Keur de
eerste van acht E.H.B.O.-cursussen
plaats, die worden georganiseerd
door de Zandvoortse reddingsbnga-
de. Be deelnemers aan de cursus,
waaronder ook een aantal leden van
de Strandpachtersvereniging, wer-
den- verwelkomd door de voorzitter
van de Z.R.B., de heer J. G. Bisen-
berger.

D.e cursus wordt geleid door dok-
ter J. Zwerver, hij wordt daarbij
terzijde gestaan door de heer A.
Loos.

Bijeenkomst Geel-Blauw
In hotel' Keur* kwamen j-1- vrijdag
de leden'' van de supportersvereni-
gingV.Geel Blauw" in jaarvergade-
ring j .

De , "jaarverslagen van secretaris
en penningmeester werden goedge-
keurdr^De altredende bestuursleden
A. Koper"' en' 'W. ' Zwemmer-. werden
bij acclamatie herkozen. Met alge-
mene'^stemmen werd in de vacature'
G. Pool, de heer A. R. Bisenberger
als secretaris gekozen. > s

Naf' de bestuursverkiezing ver-
toonde de heer L. van der Mije jr.,
een groot aantal kleurendia's over
zijn reis door Oostenrijk. \

Benoemd
tot adjunct-directeur
De heer B. Wit', technisch' hoofd-
ambtenaar Ie klasse, is met ingang
van l 'april 1960 bevorderd tot ad-
junct-directeur van de Dienst .van
Publieke Werken.

/
Geslaagd
De navolgende leden van de Z.R.B.
zijn 'erv'in geslaagd het je'ugdbrevet I
te behalen: Wilhelmina Groot, Chris-
tlna (Vah'^der Mile, Adrianus , Koper,
Klaasi^van^.derV Mije en-" Lambertus
Schu(ten!4,Cafrla- van dei" Kruk be-
haald&ï het,\ Jéügdbreveb-m en \Car-
la Bisenberger het zwemdiploma A.

de vergadering van 23 juni van het
vorig jaar, voor kennisgeving aan-
genomen.

Wat de openbare orde en veilig-
heid betreft, brachten de korpschef
van de gemeentepolitie en de Zand-
voortse 'reddingsbrigade wederom
rapport uit over de bevindingen op
het strand gedurende het afgelopen
zomerseizoen. Dit werd gekenmerkt
door een zeer wisselvallige weersge-
steldheid en aanhoudende zuidwes-
tenwind. Het bezoek aan het strand
bleef dan ook ten achter bij dat in
het bijzonder fraaie zomerseizoen
van 1959. Niettemin vonden in 1960
vijf verdrinkingsgevallen in zee
plaats tegenover geen enkele in '59.
Dit was een gevolg van het feit dat
het aanhoudende winderige weer de
zandbanken — de natuurlijke be-
veiliging van het Zandvoortse kust-
gebied — op talrijke plaatsen had
uitgesleten waardoor muien ont-
stonden die vooral bij vallend ge-
tij door de krachtige stroming
uiterst gevaarlijk werden. Door de
politie en de vrijwilligers der red-
dingsbrigade werd vele malen op-
getreden ter voorkoming van onge-
vallen. Bovendien werden, vaak bij
ruwe zee, talrijke reddingen ver-
richt, door de reddingsbrigade en
door de politie. De hoofdagent van
de gemeentepolitie A. v. Waarden-
berg wist met gevaar voor eigen
leven twee drenkelingen uit een ge-
vaarlijke mui te redden. Hij werd
hiervoor door het-Carnegie Helden-
fonds onderscheiden.

In de politiepost Rotonde werden
2800 verdwaalde kinderen binnen-
gebracht; het politiepersoneel ver-
leende 823 maal eerste hulp bij on-
gelukken en behandelde 200 perso-
nen tegen de gevolgen van kwallen-
beten. Het rapport der reddingsbri-
gade vermeldde bijna 200 hulpver-
leningen. Het bestuur van het
Strandschap bracht de korpschef
van de gemeentepolitie en het be-
stuur der Zandvoortse reddingsbri-
gade dank voor hetgeen door het
politie-personeel, resp. de vrijwilli-
gersbrigade is verricht in 't belang
van de bezoekers van het strand en
de baders en zwemmers in zee.

Het beraad van het bestuur van
het Strandschap omtrent maatrege-
len ter verhoging van de veiligheid
leidde tot het besluit, borden te
doen vervaardigen waarop sugges-
tief het gevaar van een mui wordt
afgebeeld. Bij wijze van proef zul-
len deze borden bij gevaarlijke
muien worden geplaatst.

Het bestuur betuigde adhesie aan
het plan van de Zandvoortse red-
dingsbrigade om een e^h.b.o.-cursus
te organiseren voor strand-exploi-
tanten en hun personeel.

Bij 45 kustgemeenten werd ge-
informeerd naar bepalingen ter be-
teugeling van de hinder van honden
op het strand; 38 antwoorden kwa-

men binnen. 22 met een negatief
bericht, 3 gemeentebesturen over-
wegen terzake maatregelen en 13
gemeenten hebben voorschriften in
de algemene politieverordening op-
genomen. Het bestuur van het
StrancJschap zal zich hierover nog
nader beraden.

*
Men kan het betreuren dat de ge-
meente Bloemendaal yeen aanlei-
ding ziet toe te treden tot net be-
stuur van het Strandschap Zand-
voort. Samenwerking op het gebied
van de orde en de veiligheidsvoor-
schriften aan onze stranden is be-
slist geen overbodige luxe.

Maar dan moet de bereidheid tot
samenwerken ook aanwezig zijn en
wat dit laatste betreft is 't Strand-
schap duidelijk in gebreke geble-
ven.

Het is op z'n minst merkwaardig
te noemen dat een gemeente, die
wat zijn recreatieve functie betreft
zo nauw verbonden is met het
werkterrein van het Strandschap,
jaren lang buiten het overleg wordt
gehouden. En dit ondanks de toe-
zegging van de voorzitter van het
Strandschap, de gemeente Bloe-
mendaal op de hoogte te houden
van de door het Strandschap te ne-
men maatregelen.

Niet zonder ironie concludeert het
college van b. en w. dan ook, „dat
het meent te mogen aannemen dat
in deze periode geen punten van ge-
ineenschappelijk belang in de ver-
gaderingen van 't Strandscliap aan
de orde zijn geweest".

Onder deze omstandigheden is
het o.i. begrijpelijk dat Bloemen-
daal er weinig voor voelt, zitting
te nemen in het bestuur van het
Strandschap Zandvoort.

Er mankeert nog^ wel het een
en ander aan de zo hoog geprezen
inter-gemeentelijke samenwerking.
- red. Z. Crt.)

P.v.d.A.-kamerlid mr. M. Vrolijk
sprak over crisis ia de Nederlandse politiek

De vorst die j.l. vrijdag — na een regenval van enkele millimeters in
de middaguren — van ons land een spiegelgladde ijsbaan maakte, heeft
ook Zandvoort niet ongemoeid gelaten.
De straten en toegangswegen van de badplaats waren gedurende en-
kele uren vrijwel onbegaanbaar. Wie zich toch buitenshuis waagde kon
slechts schuiveleud en glijdend zijn doel bereiken.

Deze overrompelende aanval van
het winterweer was waarschijnlijk
de oorzaak, dat de openbare verga-
dering van de P.v.d.A. in het Ge-
meenschapshms, slechts een gering
aantal bezoekers trok.

De bijeenkomst werd geopend door
de heer G. Sterrenburg, voorzictcr
van de plaatselijke afdeling van de
Partij van de Arbeid, die de spre-
ker van deze avond, het Tweede
Kamerlid mr. Vrolijk, mat een kort
woord inleidde.

Het onderwerp waarover mr.
Vrolijk sprak was getiteld „De crif
sis in de Nederlandse politiek".

Spr. herinnerde zijn gehoor aan
de moeizame totstandkoming van
het christelijk-hberale kabinet na
de laatste Kamerverkiezingen. De
P.v.d.A. werd bij de constructie van
dit kabinet buiten het overleg tus-
sen de politieke partijen gehouden
en in de oppositie gedrongen. Ben
oppositie, die de P.v.d.A. overigens
niet schuwde, zei mr. Vrolijk.

De partijen, die de regering
vormden werden en worden alleen
bijeengehouden door anti-socialis-
tische gevoelens en sentimenten.

Eén van de grootste grieven van
deze partijen gold de na de tweede
wereldoorlog gevoerde loonpolitiek.

Harp- en pianoweek
in Bentveld

Op initiatief van de harpiste Phia Berghout, zal van 8 tot 15 juli a.s.
in het huis van de A.G. Woodbrookers te Bentveld, een week voor
jonge harpisten en harpstudenten worden gehouden. Van 15 tot 23 ju-
li zal een studieweek voor jonge pianisten plaatsvinden.

De harpweek staat onder leiding
van Phia Berghout en Maria Kor-
chinska (uit Londen), de pianoweek
wordt geleid door Hans Henkemans
die de interpretatie van Mozarts
pianocomposities zal behandelen, en
Eduardo del Pueyo, die de inter-
pretatie van Spaanse pianomuziek
voor zijn rekening zal nemen.

De harpweek krijgt extra luister
door de aanwezigheid van de har-
pisten Suzanne Mildonian (Italië),
Suzanne MacDonald (Amerika) en
Edward Witsenburg (onze landge-
noot), die twee jaar geleden op het
harpconcours in Israël de winnaars
waren van resp. de eerste, de twee-
de en derde prijs. Dit drietal zal
ook op een van de slotconcerten
(met orkest) in het openbaar op-
treden; het andere slotconcert, in
de Kleine Zaal van het Amsterdam-
se Concertgebouw, wordt door de
beste cursisten verzorgd, waarbij
o.a. de première wordt gegeven van
een compositie voor een aantal har-

pen, welke Geza Frid en de Israë-
lische componist Oedoen Partos in
(schriftelijk) overleg maken. Deze
uitwerking komt in het raam van
het Holland Festival te staan. Er
worden ook lezingen gehouden, o.a.
door ds. Jan Wit, die over de func-
tie van de psalmen zal spreken%

In de pianoweek zullen eveneens
lezingen aan de orde komen, over
de filosofie in de tijd van Mozart
en over Spaanse folklore. Deze stu-
dieweek voor jonge pianisten krijgt
ook een openbaar slotconcert, waar-
voor het Kunstmaandorkest zijn
medewerking heeft toegezegd. De
stichting Donemus draagt aan bei-
de weken een aandeel bij in de
vorm van voordrachten over nieu-
we Nederlandse composities. Inlich-
tingen over de cursussen zijn ver-
krijgbaar bij het Nederlands Im-
presatfaat, Jacob Obrechtstraat 51
te Amsterdam, waar men zich tot
15 maart als deelnemer kan opge-
ven.

Aad fio# z,a Meel witte.*,
Maar 't wordt me niet gegund

Soms moet een mens, als hij wat
belangrijks wil zeggen, vrienden,
z'n mond houden. Dat gebeurt als
datgene wat hij te zeggen heeft,
niet in goede aarde dreigt te val-
len. Ik wil het woord muilkorven
nog niet laten vallen, daar zijn we
te ver voor in onze eigen geschiede-
nis en ook te ver van het Kremlin.
Maar ik vind het sneu voor de men-
sen in het algemeen en voor de le-
zers van de Zandvoortse Courant in
het bijzonder, dat men de rond-
vraag van de raadsvergadering van
verleden week in het verslag heeft
weggelaten.

Neem nou die vraag van mevr.
Mol-van Bellen. Of de gasprijzen
nog niet omlaag kunnen, vroeg ze.
Kijk, vrienden, in deze tijd van uit-
vorkoop heeft het diepe zin eens na
te gaan of het gas niet tegen een
zachter prijsje aan de huisvrouwen
kan worden verkocht. Of het luk-
ken zal, mag worden betwijfeld.
Heemstede schijnt al goedkoper" gas
te leveren, maar de kwaliteit van

dit overjarige produkt zal er dan
ook wel naar wezen.

De heren Slegers en Petrovitch
kwamen op voor de voetballiefheb-
bers in verband met de onbespeel-
baarheid van het Zandvoortmeeu-
wenveld door het hoge waterpeil.

Ik mocht natuurlijk vanaf de pu-
blieke tribune niets zeggen, maar ik
had ze wel willen toeschreeuwen:
Mensen, maak er een ijsbaan van!
Je moet nou eenmaal de bakens
verzetten als .het getij verloopt. En
waar water is, kan er 's winters ge-
schaatst worden. Vriezen doet 't
vanzelf, of niet. En in het laatste
geval is er nog geen man over

nog véél willen zeggen

boord. Maken we een spartelvijver
van het veld. Toch altijd nog beter
dan er een concours hippique op te
geven. Want nu maken we gebruik
van de natuurlijke omstandigheden.
Maar dat mag ik zeker allemaal
niet zeggen?

En dan mijnheer Gosen: Of dat
vehikel voor een perceel in de Kost-
verlorenstraat eindelijk eens weg
kan. De eigenaar schijnt er een
pseudo-pakhuis van te hebben ge-
maakt. Ach, om het originele idee
(een ouwe auto tot pakhuis te be-
stemmen) zou ik de man een aan-
moedigingsprijs hebben toegekend.
Van gemeentewege uiteraard. Zoals
de zaken nu liggen, gaan er nare
dingen gebeuren. De burgemeester
heeft namelijk met de welstands-
verordening geritseld

Zo zijn er altijd dingen in ons
goede dorp, vrienden, die knorren
van belangrijkheid. Over de var-
kens praat ik liever niet, want deze
beesten staan momenteel nogal in
een kwade geur bij 'de gemeentelij-
ke overheid. Volgende maand wordt
hier meer over gezegd. Let maar
eens op.

Nog heb ik meer op 't hart. Maar
het woord wordt mij ontnomen.
Men zegt eenvoudig: er is plaats-
gebrek. Triest.

BARTJE

Een politiek, die door de huidige re-
gering werd omgebogen in de rich-
ting van een vrijere loonvorming.
Een loonbeleid dat nauwelijks vrij
kan worden genoemd en dat vol-
komen willekeurig wordt gehan-
teerd. De bezoldiging van de poli-
tie en de lonen van de werknemers
in de metaalbedrijven, illustreren
dit op trieste wijze.

Mr. Vrolijk bekritiseerde de po-
litiek van de regering inzake de in-
poldering van de Lauwerszee, de
voetbaltoto en de woningbouw. Dit
nationale probleem veroorzaakte de
val van het kabinet eind vorig jaar.
Het kabinet keerde echter ongewij-
zigd in de regeringsbanken. terug,
een andere politieke constructie
werd door de regeringspartijen on-
gewenst geacht.

De nieuwe wet op het onderwijs,
de in voorbereiding zijnde nieuwe
regeling van de kinderbijslag, de
kerkbouw en het radio- en tv-beleid,
noemde mr. Vrolijk evenzovele hin-
dernissen op het pad van het ka-
binet.

De fractie van de Partij van de
Arbeid zal een constructieve oppo-
sitie voeren en waar nodig stelling
nemen tegen plannen, die in strijd
zijn met de socialistische opvatting
van een goed en rechtvaardig rege-
ringsbeleid.

De eerstvolgende verkiezingen
zullen een antwoord geven op de
door de regering gevolgde politiek,
zo besloot mr. Vrolijk zijn causerie.

Adjudant vierde jubileum
J.l. vrijdag heeft de heer H. Sand-
bergen, adjudant bij de gemeente-
politie van Zandvoort, zijn zilveren
jubileum in dienst van de politie
herdacht.
In de morgenuren kreeg hij bezoek
van een politiedeputatie o.l.v. hoofd-
inspecteur Huijsman en taurgemees-
ter • Van Fenema. Burgemeester
Van Fenema en de hoofdinpecteur
spraken de jubilaris toe en over-
handigden hem een geschenk onder
couvert en een electrisch scheerap-
paraat. Namens de Chr. Bond van
Politie-ambtenaren en de Zand-
voortse politiesportvereniging, voer-
de de heer Methorst het woord. Hij
bood de heer Sandbergen een boek-
werk, een fruitmand en 'n enveloppe
met inhoud aan.

Vertegenwoordigers van de Oran-
jevereniging, De Hanze, de Zand-
voortse Handelsvereniging en de
N.Z.H.V.M., brachten in de middag-
uren een bezoek aan de jubilaris.

In de avonduren kwamen de le-
den van het korps reservepolitie de
heer Sandbergen met zijn jubileum
feliciteren.

Afscheid van ambtenaresse
Het college van b. en w. heeft don-
derdagmiddag officieel afscheid ge-
nomen van de commies-chef van de
typekamer der secretarie, mej. P.
M. Daudey, die wegens het berei-
ken van de pensioengerechtigde
leeftijd met ingang van l februari
de gemeente gaat verlaten.

Mej. Daudey vierde onlangs haar
40-jarig jubileum in dienst van de
gemeente Zandvoort.

Jaarvergadering ZHV
Donderdag 2 februari a.s. organi-
seert de Zandvoortse Handelsver-
eniging de jaarvergadering in Zo-
merlust. De agenda vermeldt o.m. 'n
verslag van het Sint Nicolaasactie-
comité en een bestuursverkiezing.

Rivièra's van Europa
Onder auspiciën van de Nederland-
se Reisvereniging, vindt a.s. don-
derdag 2 februari in Zomerlust een
filmavond plaats onder de titel „Ri-
viéra's van Europa".

Judo-kampioenschappen ,
Het sport- en judo-instituut van
Wim Buchel organiseert zondag 5
februarir a.s., de Zandvoortse judo-
kampioenschappen voor junioren en
senioren in restaurant Zomerlust.
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Het Hoofd van het 'gemeentebestuur
van Zandvoort brengt ter openbare
kennis, dat met ingang van maan-
dag, 6 februari" 1961, gedurende een
week ter gemeente-secretarie van
die gemeente, afdeling algemene za-
ken, voor een ieder ter inzagaSligt
het raadsbesluit van 24 januari 1961
rir. 8, tot onteigening van "twee on-
bebouwde percelen grond, gelegen
aan en nabij de Dr. Joh. G. Mezger-
straat in die gemeente.
Zandvoort, 28 januari 1961

Het Hoofd yan het Gemeente-
bestuur voornoemd,

_„ ._. .1 -i Van Fenema.

Ruim f 3300 voor Toltèn
De ^gfledên; week door de leerlin-
gen van ~de~ Wim~Gertenbachschool
gevoerde actie voor de slachtoffers
van het door een aardbeving getrof-
fen Chileense stadje Toltèn, heeft-
ruim ƒ 3300 opgebracht. Een prach-
tig resultaat. .

Ongeval
Maandagmiddag stak een 6-jarig
jongetje met een autoped de rij-
weg van de 'Dr.' 'C. A. Gerkestraat
over en reed • tegen een bestelauto.
Met een gebroken been en verwon-
dingen aan hoofd en handen werd
het kind per ziekenauto naar de
Mariastichting in Haarlem overge-
bracht, t

Tergadering Tennisclub
J.l. vrijdag hield de Tennisclub
Zandvoort in hotel Keur de jaar-
lijkse .algemene ledenvergadering.

.-De voorzitter, de heer. J. Smids,
'moest zijn functie wegens drukke
werkzaamheden neerleggen. Hij
wordt opgevolgd door de heer P.
Janssen. In de vacature van de
heer E. Poster sr, die zich niet
meer herkiesbaar stelde, werd me-
vrouw mr. A. de Jong benoemd.

Verschillende commissies werden
opnieuw samengesteld. In verband
met' de' uitbreiding van de vereni-
ging werd'~eën~ jeugdcommissie be-
noemd,- die- de 'training' van de jeug-
dige 'spelers gaat organiseren.

De ' plannen voor het komende
tennisseizoen., werden in de verga-
dering' behandeld. De vereniging —
die dit jaar tien jaar bestaat —
hoopt dat in het a.s. seizoen ook
de promotie naar de, Overgangs-
klasse B zal plaatsvinden.

Tergidêring gemeenteraad
De eerstvolgende openbare bijeen-
komst van de gemeenteraad vindt
plaats op dinsdag 28 februari a.s.

Met en ..zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans ' --'•'
John Brophy - De grote bankroof.
Agatha Christie - De giftige pen.
Alphonse 'Daudet - Tartarin van -Ta-

rascon.
Claude Hbüghton - Ik ben Jonathan

Scrivener.
Manuel van Loggem - Mozes in
- Egypte.
Georges Simenon - Maigret schiet

tekort.
Graham Greene - Brighton rock.
Jan Potocki - Manuscript trouvé ô.

Saragosse.
Ontwikkelingslectuur
Dr. J. J. de Blécourt - Beumatiek.
Ivan Gobry - Franciscus.
K. Hulsbus - Het wondere leven in

onze duinen.
Drs. H. van Praag - Pedagogiek in

theorie en praktijk.
Max Stibbe - Opvoeding langs nieu-

we wegen.
Bob Tadema Sporry - De zingende

zeelui van 'Afrika.
Tjomme de Vries- - Tekenen en

schilderen als liefhebberij.

K.J.C. „Noerd" ' -" '
Del stand' inj de, f competitie , van de
maand ^ahua>i>ziet~"kr als::volgt uit:
l.-f|W.' J.' Prinsen *29440 punten;
2.' m'evr. van Norden 28470 punten;
3. H. Molenaar 28350 p.; 4. J. Rij-
broek 28319 p.

K.J.C. Zandroort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de 4e en laatste ronde voor
het clubkampioenschap van de
maand januari. Kampioen werd J.
Paap.

Zandvaortae Bridgeclub
In de A-lijn heeft het koppel Fa-
bel-Schutte zich niet aan de top
kunnen handhaven, het ging met
217,84% naar de tweede plaats. De
eerste plaats wordt thans ingeno-
men door mevr. Brossois-Sjouwer-
man met 219,45%. ','

In de B-lijn staat, de fam. Coops
met 226,85% bovenaan. Bij de da-
meskoppels Kerkman-van Straaten
208,97% -en dames Vallo-Vulsma,
206,94%, zal het er om gaan span-
nen.

In de C-lijn heeft het koppel
Kerkman-van Straaten met 213,16%
de leiding. Het wordt met 207,15%
gevolgd door de fam. De Jong.

In de D-lijn bezit het dameskop-
pel-Dröse-Heldoorn met 225,14% de
beste papieren om voor promotie in
aanmerking te komen. Het dames-
koppel Crok-Berkhout staat op de
tweede plaats met 206,06%.

De uitslagen van de viertallen-
wedstrijden luiden:

Figee 2-Zandvoort 3 25-85
Damiate 7-Zandvoort 2 22-54
HBC 2-Zandvoort l 41-61

Zandvoortse Damclub
De uitslagen van de wedstrijden
om het. persoonlijk clubkampioen-
schap luiden als volgt:

F. van Beem-M. Weber 1-1
J. v.d. Werff-A. Hoekema 0-2
p. Versteege-C. Draijer jr. 0-2
j. van Dijk -G. ter Wolbeek 2-0
Ed. Fransen-J. Koper 2-0

. .J. Schuiten-C. Draijer sr. 0-2
r>A. Hoekema-J: Ovaa afgebr.

Handen en Li p pen
ruw?

Argentinië: ms Zaanland, l febr.
Australië: ss Rondo, l, febr.
Brazilië: ms_ Zaanland; l febr.;

,ms Aragon, 2 febr. ,
Brits-Oost-Afrika: ss Gange, 2 febr.;
Canada: ms Noordam,; 2 febr.;
Chili: ms Pericles, l febr.; ms Bu-

"chensiein, 2 febr.;
Indonesië: ss Cyclops, l febr.;
Ned. Antillen: ss Loch Gowan, 2/2;
Nw-Zeeland: ss Rangitoto, 2 febr.;
Suriname: ms Kreon, l febr.;

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043, 3044 Politie
Z100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretdrie
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en „ Stationsplein

2231 Boekhandel v/h Esvé
Grote Krocht 17

2135 Oertenbactis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

WONINGRUIL,
Amsterdam-Zandvoort
Ie et. 4 k., k., z. + k. voor
vrij huis, geen ben.buren,
t.o. W.G. Br. nr. 902 bur.
Zandv. Courant.
WONINGRUIL
Aangeb. A'dam-C ruim m.
BOVENHUIS 2e en 3e et.,
zolder. Evt. elders in de
stad huis besehikb. Gevr.
huis met tuin in Zandvoort
of omg. Br. nr. 901 Z.Crt.
Gevr.: HULP .i.d HUISH.
v. 2 ocht. p.w. Mevr. Wil-
lemse, Zuidboulevard 75,
telefoon 3863.
Gevr. JONG MEISJE v.d
huish. -V.d. dag of WERK-
STER enkele ocht. p.w.
Mevr. v.d. Storm, Emma-
weg 19.

TEKENAARS
CONSTRUCTEUR gevr.
eveneens v.d. avonduren.
Constr. bureau Lagerwey,
Van Lennepweg 38/2.

Aangeb. z.g.a.n. boor-zaag-
slijp-poets-schuurmachine,

draaibankje, merk Wolf-
cub, Noorderstraat 8, tele-
foon 3799.

TE KOOP: H U I Z E N
ƒ 37.000,- tot ƒ 55.000,-
direct te aanvaarden;
WINKELHUIS met boven-
woning ƒ 39.000,—.
Makelaar K. C. v.d. Broek,
Zandvoort.

Stadsschouwburg'
! HAARLEM -'.f S *• . ~^-', ' . ' :!:?.)*;

Zondag 5 febr.,' 8 'uur'1

Toneelgeeeïschap
„Ensemble" <

Twee op de Wip
Dinsdag 7 febr., 8 uur

Nederlandse Comedie
Cyprienne

Donderdag 9 febr., 8 u.
Nederlands
Danstheater

met 5 premières

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascombinatie,-2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enzr
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.
Wanneer u bij eerste
examen niet slaagt

verdere lessen gratis. 10
rijlessen (a 60 min.) ƒ47,50
Verwarmde leswagens.Halen
brengen ook in Zandv. gra-
tis. Erk. rijschool ,De Com-
binatie', Kruisstr. 39, tel.
10008, Haarlem.

rtH Nederlandse;'Reisvereniging
i'"!?} DONDERDAG 2 FEBRUARI,

-( l i i's avonds Sruur • . ' •
S. ! in> üZOMERLUST",' FILMAVOND

Rivièra's van Europa
Kaarten, verkrijgbaar voor leden ƒ!; intr. ƒ1,25
bij boekhandel Bakels en Lorenz, en indien
voorradig 'B avonds aan de zaal.

Sport- en Judo Instituut Buchel
organiseert op zondag 5 februari
in zaal Zomerlust, aanvang !4 uur

de Zandvoortse
Judo Kampioenschappen

voor junioren en senioren met o.a.
- '' • jiu-jitsu, scherm- en boksdemonstraties.
Entreeprijzen: ƒ "0,50, volwassenen ƒ l,.

Voor

Familiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg ï, telefoon 2135

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Slecht beeld ? (sneeuw)
ANTENNE INST. ZOUT-
AANSLAG VRIJMAKEN.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, tel. 4307.

Amsterd. Groentencentr.

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

GROENTEN
Verse ,prei, 2 pond 39
Bruss. lof, per pond 39
Bloemkool, hagelwit, 4 pers.
per stuk 98
Verse andijvie, per pond 49
Spruitjes, per pond 29
Winterwortelen, 3 pond ... 25
Koolraap, 3 pond 25
Rode kool, 3 pond 25
Gele kool, 3 pond 25
Uien, 2 pond 25

PANKLARE GROENTEN
Panklare prei, per pond... 28
Panklare rode kool, p. p. 15
Panklare boerekool p.p 25
Vers gesn. soepgr.p.o. 19
Koolraap per pond 15
Panklare groene kool p.p. 25
Panklare hutspot, per pond 20

AARDAPPELEN
Zeeuwse bintjes, 10 kg ... 155

FRUIT
Moesgoudreinetten, 3 pond 29
Moes- en handgoudr. 3 p. 39
Handgoudreinetten, 3 pond 49
Elite goudreinetten 3 pond 69
Handapp. Gold. Delicious

3 pond 78
Bananen, Fyffes, per pond 49
Pracht grote Jaffa's, 7 v. 98
Sinaasappelen, 10 voor ... 78
Sinaasappelen, 10 voor... 100
Mandarijnen, gr. platen

7 voor 100
Pracht Jonathans, 3 pond 59

Verpachting parkeerterreinen
Burgemeester en wethouders van Zandvoort stellen tot uiterlijk 15
februari a.s. gegadigden — uitsluitend inwoners der gemeente Zand-
voort — in de gelegenheid in te schrijven voor het verkrijgen
van een vergunning tot het exploiteren van één of meer van na te
noemen parkeerterreinen:
a. het parkeerterreintje aan de Brederodestraat tegenover, de per-

celen genummerd 150 t/m 170;
b. heb parkeerterrein" bij, de;'-watertoren; . (
c. het parkeerterrein op het Zwarte veld; •
d. het De Favaugeplein, voorzover bestemd tot parkeren;
e. de parkeerstrook langs de Boulevard de Favauge en de. Boule-

vard Barnaart (zeezijde) van' de strandafgang naar Bad Termes
tot aan de strandafgang ter hoogte van de Van Galenstraat;

f. de parkeerstrook langs de Boulevard Barnaart (zeezijde) van
de strandafgang ter hoogte van de Van Galenstraat tot restau-
rant „Riche";'

g. de parkeerstrook langs de Boulevard Barnaart (landzijde)
tussen het trekkerskamp „De Branding" en het P.E.N.-huisje
tegenover restaurant „Riche".

De voorwaarden,- welke aan deze Inschrijving zijn verbonden lig-
gen op de secretarie, afdeling algemene zaken, elke werkdag van
9—12 uur ter inzage.
Zandvoort, 28 januari 1961 \ ?-j * '

Burgemeester en wethouder voornoemd,
i ' - Van Fenema, burgemeester

W. Bosman, secretaris

Daar kunt u heen
Monopole '"' '
Dinsdag 31 jan., 8- uur: film Agi-
Murad, de witte duivel.
Woensdag l en donderdag 2 febr.,
8 u. film Wolven in de schaapskooi.

Zomerlust.

Donderdag 2 febr., 8 uur: N.R.V.
met film Rivièras van Europa.
Zondag 5 febr. 14 uur: Zandv. Judo-
kampioenschappen.

Stadsschouwburg, Haarlem

Zondag 5. febr. 8 uur: Toneelgez.
„Ensemble" met Twee op de wip.
Dinsdag 7 febr. 8 uur: Ned. Come-
die met Cyprienne.
Donderdag 9 febr. 8 uur: Nederl.
Danstheater.

Vergaderkalender '

6 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr.
mr. O. H.-van Wijk, Heemstede.
Ond.: Misdaad en straf.

7 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Excursie naar
Banketbakkersschqol te A'dam.

8 febr. Ne'd. Ver. "van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Koffieuurtje,
Meijershof.

14 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Jaarvergadering
en filmvertoning, Gemeenschaps-
huis. -

Tweede helft febr. Humanistisch
Verbond Gemeenschap Zandvoort,
lezing, Gemeenschapshuis, zaal 3.
Spr. J. v. d. Molen, Haarlem. Ond.
Sexuele opvoeding en moderne,
jeugd.

20 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, vragenavond, Calvijnzaal.

21 febr. Geref. Mannenyereniging
Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr.
J. W. van ZeiJL

M^J D IJ If T E D weefc reclame
|̂p| • ik ^ÊF l B •• • lÉk. DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 1 T/M 7 FEBRUARI 1961.

2 pakjes
NAPOLIT7VINS

voor slechts 50 cent
bij elke aankoop van f4.-

De -fleurige chocolade napolitams - in de
4 geliefde smaken melk, puur, mokka en
noisette •> zijn altijd In trek. Twéé pakjes

van 80 voor slechts 50 et. l .SUPER of EXTRA

20 ct GOEDKOPER
bij elk pak spliierwien extra

Fantastisch voordelig,
nu Super-rook worst maar 105 cent kost

«n Extra • rookworst maar 79 cent.

2 pakken

KOUDWATERSTIJFSEL
SAMEN

voor slechts 75 cent
Wat een voordeel!

Normaal koopt U 2 pakken voor 108 et.'
En ki|k nu eens: 33 cent minder.

Gemakkelijk stijven, vlugger dan ooit.

200 gram
LEVERPASTEI
tOctCOEDKOPER

Stapels smakelijke boterhammen en nog
10 cent sparen. Op de fijne leverpastei
van 85 et. én op de prima leverpastei van
59 et. per 200.gram.' Liever 2 blikken van
100 gram? Kan ook: lach 10 et. voordeel.

61020)1

Altijd een kassabon voor 10°/o korfihg. Óók bij de weekredames
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administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 52 33 44

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte
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ORTSE CDU
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

DAGBEZOEK TELLEN
in het „zomerseizoen" van 1960

In een 'aan het Strandschap Zandvoort uitgebracht rapport, dat tege-
lijk met het jaaroverzicht van het Strandschapsbestuur is verschenen,
brengt de chef van de afd. volkshuisvesting verslag uit van de op 6
juni 1960 — tweede Pinksterdag — gehouden strand- en verkeers-
telling. *

De dag waarop de telling plaats
vond was tevens de dag van de
Grand Prix, welk evenement ruim
45.000 bezoekers trok, zodat het
strandbezoek, dat toch al' tengevol-
ge van de plotselinge kentering in
het weer veel geringer was dan op
de stralende eerste Pinksterdag,
ook daardoor werd afgeremd. Er
waren begin juni nog maar weinig
vaste gasten zodat ook van die zij-
de geen bijdrage kon worden ver-
wacht om het strand te vullen.

Daardoor zijn de verkregen cij-
fers, schrijft de rapporteur, als ver-
gelijkingsmateriaal ten opzichte
van de uitkomsten van 1959 van
weinig waarde. Het aantal binnen-
gekomen personen van 8 tot 20 uur
bedroeg 111.883,. zodat in die zin
wel van een topdag kan worden
gesproken. Tot 4 uur in de middag
waren binnengekomen 100.834 per-
sonen en hadden 30.916 personen
Zandvoort verlaten, zodat op ge-
noemd uur ±. nog 70.000 van de op
deze dag binnengekomen personen
in Zandvoort verbleven. Gezien het
aantal circuitbezoekers van 45.000
moesten de overige 25.000 op het
strand worden gevonden. Als men
voorts rekening houdt met het feit
dat Zandvoort tijdens de Pinkster-
dagen een .ware invasie beleefde
van buitenlandse gasten die dus
reeds voor de aanvang van de tel-
ling ui Zandvoort verbleven, dan
bewijst het bij de strandtelling te
15 uur getelde aantal personen van
30.000, volgens de rapporteur, de be-
trouwbaarheiti van de steekproef.

Een _ ver der bewijs voor de stel-
ling'dat Zandvoort tijdens de Pink-
sterdagen reeds veel weekend gas-
ten had (die in hoofdzaak 2e Pink-
sterdag weer vertrokken) vormen
de cijfers van ingekomen en ver-
trekkende automobilisten. Normaal
komen op teldagen meer auto's bin-
nen dan uitgaan, omdat na 20 uur
nog veel bezoekers blijven „han-
gen". Nu echter overtrof het aan-
tal uitgaande auto's het- aantal bin-
nengekomene verre, n.l. ingekomen
13908 en uitgaand 14.680, verschil
772. Opnieuw was de afvoer over
de Zandvoortselaan groter dan het
aantal via deze invalsweg binnen-
gekomen voertuigen.

In zoverre hebben de drie tot dus-
ver gehouden tellingen aangetoond,
dat uit de verkeerstelling de om-
vang van het strandbezoek van uur
tot uur duidelijk kan worden afge-
lezen.

.Het strandbezoek op de 2e Fink-
jtèrdag was, zoals reeds opgemerkt,
in verband met de minder gunstige
weersomstandigheden in .de mor-
gen, enigszins teleurstellend. De Ie
Pinkterdag moet echter als een top-
dag van de eerste orde worden aan-
gemerkt. Hoewel op die dag- geen
tellingen zijn verricht mag een
aantal bezoekers van boven de

120.000 worden verondersteld. De
cijfers b.v. van het trein- en bus-
verkeer wijzen in die richting. Be-
kend is b.v. dat de Nederlandse
Spoorwegen op drukke dagen plm.
10% van de aanvoer voor haar re-
kening nemen. Welnu, op de Ie
Pinksterdag kwamen 12.480 reizi-
gers aan en er vertrokken die dag
13.020 personen, waarin blijkbaar
de reeds zaterdag tevoren aangeko-
men gasten zijn begrepen.

De cijfers van de N.Z.H.V.M. ge-
ven voor deze dag met ± 12.000
aangevoerde reizigers eenzelfde
beeld.

Het intens drukke gemotoriseer-
de verkeer en het beeld van het
strandbezoek wezen er voorts op
dat Zandvoort zelden zo'n drukke
dag had beleefd.

De telling op de 2e Pinksterdag
geschiedde in samenwerking met de
Provinciale Waterstaat Noordhol-
land, welke instantie op die dag
langs de gehele kust van Noord-
holland tellingen liet verrichten.

Bij de uitwerking der verkregen
aantallen is evenals bij vorige tel-

lingen en naar vroeger gevonden
gemiddelden, uitgegaan van een ge-
middelde bezetting per auto van 4
personen, voor een motorfiets van
2, een bromfiets van !«./., en een
rijwiel van 1,2 personen.

Thans blijkt dat de gemiddelde
bezetting van de binnenkomende
auto's voor Zandvoort in de mor-
genuren boven het provinciale ge-
middelde ligt, n.l. 4,24 (prov. 4,11).
Omstreeks het middaguur loopt dit
cijfer terug tot 3,54 pers. om daar-
na tot 16 uur weer geleidelijk te
stijgen tot 3,85 pers. Kennelijk ko-
men de echte dagjesmensen, voor-
namelijk de gezinnen met kinderen,
en masse zo vroeg mogelijk. Een
omrekening der geregistreerde ge-
tallen naar deze nieuwe bezettings-
gemiddelden per voertuig, geeft
slechts fractionele verschillen te
zien.

De maand juni 1960 had verder
nog twee topdagen, t.w. 19 en 26
juni.

In totaal werden in de maan-
den juli, augustus en medio septem-
ber slechts 43 extra treinen in-
gelegd, tegen 74 in 1959. De bes-
te dagen waren nog zondag 7 aug.
en zondag 11 september, maar op
verschillende werkdagen kwamen
met mooi weer smeer reizigers aan
dan op vele zondagen in dit seizoen.

De tweede voor dit seizoen ge-
plande telling, ditmaal met een en-
quette over de herkomst van de be-
zoekers, georganiseerd door de Fro-
vinciale Waterstaat, moest herhaal-
delijk worden uitgesteld. Tenslotte
heeft men de telling definitief af-
gelast. De Prov. Waterstaat stelt
zich thans voor deze telling plus
enquête in 1961 te houden.

WINST EN VERLIES
Zionistische beweging zoekt nieuwe wegen

! Voor de geboorte van de staat Israël koos het Zionistisch congres —
om de 4 jaar — in Europa 't parlement van de Joodse staat in wording.

1 Voor iedere Zionist betekende dit gebeuren een hoogtepunt in zijn leven.
In deze parlementsverkiezing immers werd voor hem iets zichtbaar en
tastbaar van zijn eigen verwachting en verlangen. Het verlangen naar
een tehuis waarin het eigen levensgevoel zich volledig, ongehinderd door
vooroordeel en misverstand, zou kunnen ontplooien.
De verlangens en idealen werden door de vertegenwoordigers van de
Zionistische politieke groeperingen vastgelegd in nuchtere resoluties en
werkschema's, welke moesten leiden tot de uiteindelijke oprichting van
de Joodse staat.

Voor een groot deel zijn de idealen
van de Zionisten thans werkelijk-
heid geworden. De Joodse staat is
gevestigd in het land der vaderen
en is gebaseerd op een democra-
tische grondslag.

Een ideaal werd zichtbare werke-
hjkheid, maar ook harde werkelijk-
heid. Want de realiteit heeft eigen
wetten en gewoonten, die afwijken
van gekoesterde idealen en ver-
wachtingen. Met het tot stand ko-
men van de Joodse staat ontviel het
Zionisme zijn voornaamste drijfveer
en doelstelling en de beweging
maakte een ernstige crisis door.
Een crisis die werd gevolgd door
een periode van heroriëntatie en
zelfonderzoek ten aanzien van de

Circusvergunning weigeren
is toegestaan, zegt minister

In het begin van deze week heeft
de minister van binnenlandse zaken,
mr. E. H. Toxopeus, antwoord ge-
geven op de schriftelijke vragen
van het k.v.p. Kamerlid dr. ir. C. J.
van Meel, inzake de bevoegdheid
van burgemeesters een vergunning
te weigeren voor het geven van cir-
cusvoorstellingen. ,

Het Kamerlid had deze vragen ge-
steld naar aanleiding van het be-
sluit van de burgemeester van
Amersfoort en Zandvoort, geen ver-
gunning te verlenen voor het ge-
ven van circusvoorstellingen binnen
hun gemeenten. - ,

De minister zegt in zijn antwoord,
dat de bevoegdheid van burgemees-
ters een vergunning voor het geven
van circusvoorstellingen te weige-
ren; steunt op een in de algemene
politieverordening dier' gemeenten
voorkomende' bepaling, welke de
strekking heeft, "dat het, behoudens
vergunning van de burgemeester,
verboden is, gelegenheid' te geven
tot het houden van openbare ver-
makelijkheden of voor het publiek
toegankelijke bijeenkomsten. Overi-
gens zijn de burgemeesters krach-
tens artikel 221 der gemeentewet be-

voegd circusvoorstellingen te ver-
bieden, indien deze naar hun oor-
deel te beschouwen zijn als met de
openbare orde of zedelijkheid strij-
dige vertoningen.

De minister voegt aan_ dit ant-
woord nog toe dat de burgemeester
van Amersfoort zijn weigering tot
het verstrekken van een vergunning
grondt op de overweging, dat het
vertonen van allerlei tegennatuur-
lijke kunstjes door wilde dieren
weerzin wekt, in een beschaafde
maatschappij niet thuis hoort en in
strijd is met de goede zeden. Zijn
standpunt wordt onderschreven door
het college van burgemeester en
wethouders en de raadscommisies
van bijstand voor culturele aange-
legenheden.

De burgemeester van Zandvoort
laat soortgelijke overwegingen gel-
den. Hij acht deze circusvoorstellin-
gen en de risico's daaraan verbon-
den een ernstig gevaar voor de
openbare orde en tevens in strijd
met de goede zeden, omdat zij op
ongezonde sensatielust van net pu-
bliek zijn gericht. De toetsing van
deze maatstaven komt aan de bur-
gemeester toe, aldus de bewinds-
rman.

plaats van de beweging in de nieu-
we situatie.

In het onlangs "in Israël gehou-
den 25e congres van de internatio-
nale Zionistenorganisatie, zijn de
problemen rond het Zionisme open-
hartig ter sprake gebracht. Vooral
de te volgen gedragslijn inzake de
immigratie en de verhouding met de
buiten Israël levende Joden, stond
in 't middelpunt van de belangstel-
ling. Oplossingen zijn niet gevon-
den, dat was ook niet te verwach-
ten, maar ook zonder tastbare re-
sultaten is het duidelijk, dat dit
congres een keerpunt in de geschie-
denis der Zionistische organisatie
betekent. Dit komt doordat zowel
de Israëliërs als de vijfhonderd
buitenlandse afgevaardigden het
„menetekel", 't teken aan de wand,
tezamen gezien en begrepen heb-
ben.

De staat Israël heeft zijn eigen
volksvertegenwoordiging en demo-
cratische staatsinstellingen. De
poorten staan open. voor ieder die
daarheen wil komen. Zij stonden
wijd open voor de tienduizenden
Europese overlevenden van de twee-
de wereldoorlog, en honderdduizen-
den immigranten uit de Arabische
landen, de vluchtelingen uit de sta-
ten achter het ijzeren gordijn. Zij
stonden ook wijd open voor hen die
zonder politieke of economische
druk van buitenaf, dus uit innerlij-
kc vrije wil, daarheen wilden ko-
men. Doch juist de immigratie uit
de vrije westerse wereld en voorna-
melijk uit Amerika, is voor de Is-
raëli's teleurstellend gering geweest.
Voor menig Israëli is dit een bewijs,
dat de Zionistische organisatie heeft
gefaald. Ben Goerion gaat zelfs
verder: hij is van mening, dat de
Zionistische organisatie, nu-de Jood-
se staat een feit is, niet meer no-
dig is. Zijn grote discussie-partner
is dr. Goldman, de representant
en leider van het Zionisme,
Dr. Goldmann is er van overtuigd,
dat de Zionistische organisatie als
brug tussen Israël .en de Joodse ge-
meenschappen buiten Israël juist
een grote opvoedkundige en binden-
de taak kan hebben.

In Israël is overigens geen plaats
voor enige miljoenen immigranten.
Het komt op de idealistische voor-

apn.Ce.uw
Laat ons dan opnieuw beginnen. Laat ons aan beide

T I zijden bedenken, dat bedaardheid geen teken is van
' zwakte en dat oprechtheid altijd kan worden getoetst.

Kennedy Laat ons nooit onderhandelen uit vrees. Maar laat ons
nooit bevreesd zijn te onderhandelen.

. Laat ons aan beide zijden onderzoeken welke vraagstukken ons ver-
enigen en laat ons niet de vraagstukken, die ons gescheiden houden,
verergeren.

Laat in beide kampen eindelijk eens ernstig gemeende en welomschre-
ven voorstellen worden gedaan om te komen tot controle op ontwape-
ning en laten de absolute wapens, waarmee hele volken kunnen worden
vernietigd onder de absolute controle van alle volken komen.

Laten beide kampen zich verenigen om de wonderen in plaats van
de verschrikking der wetenschap tot ontwikkeling te brengen. Laten
wij tezamen de sterren ontdekken, de woestijnen veroveren, de ziekten
'uitroeien, de oceanen peilen, de kunsten en het handelsverkeer aan-
moedigen. Laten wij ons verenigen om tot in alle uithoeken der aarde
te doen naleven het gebod van Jesaja: „om te verbinden der gebrokenen
van harte, en de gebondenen opening der gevangenis". ,

En als er een bruggehoofd kan worden gebouwd in de wildernis van
wantrouwen, laat beide kampen zicli dan verenigen in de daarna vol-
gende taak: het scheppen, niet van een nieuw machtsevenwicht, maar
van een nieuwe wereldrechtsorde, waar de sterken rechtvaardig zullen
zijn, de zwakken beveiligd en de vrede eeuwig.

Dit alles zal niet kunnen worden bereikt binnen de eerste honderd
dagen noch binnen de eerste duizend noch binnen de levensduur van
deze regering. Misschien zelfs niet binnen de aardse levensduur van
ons allen. Maar laten we beginnen.

Passage uit installatierede

hoede, een door pioniersgeest ge-
dreven elite uit de vrije wereld aan,
als aanvulling en tegenwicht tegen-
over de duizenden behoeftigen die
zonder Zionistische idealen naar Is-
raël komen. Sedert enige jaren ver-
mijdt men regelmatig het gebruik
van het woord Golah of balling-
schap. In plaats hiervan gebruikt
men het begrip verspreiding of dias-
porah, hetgeen kenmerkend is voor
de gevoeligheid1 van diegenen, die
als Joden in vrijheid,leven. 'De Jood-
se identificatie met Israël is trou-
wens gedurende de dertien Jaren
van Israëls bestaan bijzonder wei-
sprekend geweest. Zij drukte zich in
indrukwekkende financiële steun uit.
Zonder deze door de Zionistische or-
ganisaties voornamelijk bijeenge-
brachte gelden, zou Israël heden
nog gevaarlijk kwetsbaar zijn op
menig gebied. Maar wat Ben Goe-
rion, en met hem vele Israëli's, zou-
den willen zien, is een meer inten-
sieve en persoonlijke identificatie.
Meer kapitaalsinvesteringen in
plaats van giften, meer pioniers dan
Joodse politieke leiders die voor
zich zelf niet de konsekwentie van
hun lang beleden Zionistisch ideaal
trekken. Om dit te bereiken is ech-
ter een wederzijds begrip voor his-
torisch gegroeide en dynamisch ge-
vormde werkelijkheden nodig, een
periode van herwaardering en be-
zinning op nieuwe taken tevens. De
Israëli's begrijpen in grotere mate,
dat van hen meer begrip en belang-
stelling moet uitgaan voor wat zich
afspeelt op geestelijk, religieus en
culureel gebied in de Joodse ge-
meenschappen buiten Israël. In dit
gebrek aan belangstelling1 ligt een
grote dosis van zelfgenoegzaam-
heid.

Trouwens, in Israël zelf heeft men
momenteel een gebrek aan pioniers
om de Negcv-woestijn te bevolken,
mensen die hiervoor uit vrije wil
een gemakkelijker bestaan in de
stad moeten opgeven. Mag men dan
hen een gebrek aan pioniersgeest
verwijten voor wie een emigratie
naar Israël een duidelijke achteruit-
gang van een comfortabele levens-
wijze betekent?

De tijdens het 25e Zionistische
wereldcongres te Jeruzalem geno-
men resoluties bevatten niets revo-
lutionairs, doch zij onderstreepten
de noodzaak dat een bezinning op
emigratie en een uitgebreid opvoed-
kundig en Joods cultureel program-
ma noodzakelijk is om de band in
stand te houden tussen Israël en de
Joodse gemeenschappen daarbuiten.
De gevaren van een toekomstige
isolatie van Israël ten opzichte van
zijn Joodse achterland zijn dreigen-
der en tragischer dan welke span-
ningen van economische, politieke
of militaire aard. Er is geen afge-
vaardigde naar dit congres geweest,
die dit niet heeft begrepen.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. I.w.

febr.
5 6.22 2.- 18.33 14.30

6.57 2.30 19.13 15.—
7.38 3.- 19.56 15.30
8.21 4.- 20.44 16.30

6
7
8
9 9.11 4.30 21.45 17.—

10 10.19 5.30 23.01 18.—
11 11.37 7. .- 19.30
Samengesteld door P. v.d.

strand
berijdbaar
10.30-16.30
11.00-17.00
11.30-18.—
12.30-18.30
13.00-19.30
14.00-21.00
15.30-22.30
Mije KCzn

Cursus voor bromfietsers
Het bestuur van de afdeling Zand-
voort van het Verbond voor Veilig
Verkeer gaat een cursus organise-
ren voor bromfietsrijders. De cur-
sus die in de avonduren zal plaats-
vinden, wordt geleid door deskun-
digen op verkeersgebied.

Voor deze lessen kan men zich
opgeven — tegen storting van een
gering bedrag — bij het bureau
van politie aan de Hogeweg, van
maandag 6 tot en met zaterdag 11

,-februari.

jJJcrtii-we'ekeinde
De afdeling Haarlem van de Ned.
Amateur Toneel Unie (Natu) orga-
niseert op zaterdag 11 en zondag
12 maart in het Gemeenschapshuis
een weekeind-cursus voor amateur-

, toneelspelers uit Haarlem en om-
geving.
Docenten zijn mevr. Teunke Hauer,
de provinciale toneeladviseuze van
Noordholland, Arend Hauer, de lan-
delijke toneeladviseur en Frits Vo-
gels, bewegingsleer.

Puzzeltocht voor wandelaars
A.s. zondag organiseert de H.W. S.V.
„Jan Passtoors" een puzzeltocht
over afstanden van 10-15 km.

Zaterdag en zondag is voor
wandelaars, die geen interesse heb-
ben om te puzzelen, een gewoon
parcours uitgezet.

De start vindt plaats bij het „Ka-
dervormingscentrum", Houtman-
pad te Haarlem. Zaterdag tussen
14-14.30 uur en zondag tussen 11.30-
12.30 uur.

Geel-Blauw toernooi
Do supportersvereniging „Geel-
Blauw" organiseert a.s. zondag in
hotel Keur het jaarlijkse tafelvoet-
baltocrnooi. Voor dit toernooi heb-
ben zich meer dan honderd deelne-
mers laten inschrijven.

Rijkspostspaarbank
In de maand januari werd aan het
postkantoor te Zandvoort ingelegd
een bedrag van ƒ 115.408,67 en uit-
betaald een bedrag van ƒ 100.815,35.
Het aantal nieuwe boekjes be-
draagt 18.

Films voor ambtenaren
De Personeelsvereniging van ge-
meente-ambtenaren organiseert a.s.
vrijdag 10 februari een filmavond in
het Gemeenschapshuls in samen-
werking met de Kon. Noord- en
Zuidhollandse Redding Mij. Op deze
bijeenkomst zullen de films „Red-
dingboot aan de Nederlandse kust"
en „Redding bij Latrabjarg" wor-
den vertoond.

Burgerlijke Stand
28 januari-2 februari
Geboren: Jasper, zoon van W. Nij-
land en F. Schurink.

Gehuwd: H. van Duijn en H. A.
E. J. Zwemmer.



Mensen en zaken
De wereld is een dansfeest

Het was niet zo moeilijk , gevolg, te
geven aan een vriendelijke uitnodi-
ging om Se avond plezierig door te
brengen in de van feestgerucht
schallende hallen van een wijd en
zijd bekend staand hotel in Zand-
voort. (Om een niet gewenst recla-
me-effekt te ontgaan, mag de naam
van dit bedrijf natuurlijk niet wor-
den genoemd).

De vrienden en de vriendinnen
spoedden zich hotelwaarts en zii
hadden zich weldra gevoegd bij het
legioen, dat 't amusementscentrum
volledig bezette. Het was zowel
groots als ontroerend al die glunde-
re gezichten bij elkaar te zien. Ove-
rigens warsn de dames en de iie-
ren in het beste pak gestoken. En
men had de balschoenen een extra
beurt gegeven.

De spanning was voelbaar en
iedereen keek niet begerige blikken
naar de dansvloer, op de achter-
grond waarvan zich het stemmings-
orkest gereed maakte behulpzaam
te zijn bij het beoefenen van ge-
mengd wandelen, welke sport men
sedert mensenheugenis ook wel dan-
sen noemt. De dokter had een weik-
zaam aandeel in de sport (m het al-
gemeen) en oaarom stelde hij in
zijn openingswoord lichaam en
geest aan de orde. In fraaie volzin-
nen betoogde hij dat er in ieder ge-
zond lichaam een gezonde geest
schuilt en — om psychologische re-
denen — was hij van mening dat
ieder mens met een gezond lichaam
bijna automatisch een even welva-
rende geest moet hebben. Deze stel-
ling is echter aanvechtbaar, maar
hier wordt op deze plaats en op dit
tijdstip niet op ingegaan.

Toen werden de dansen inge-
leid. De door een goed van de tong-
riem gesneden gastheer in slagorde
opgestelde ploeg dames, die hij
eerst kriskras door de zaal had la-
ten marcheren, werd geconfronteerd
met een breed grijnzende club he-
ren. Eerstgenoemden stortten zich
— op een fluitsignaal van de gast-
heer — op laatstgenoemden. Enke-
le mannen werden onder de welge-
vormde damesvoet gelopen. Maar
niemand zag hier iets kwaads in.
Het orkest spande zich in voor de
ontspanning van de tallozen, die de
dansvloer als mieren bevolkten. En
het lukte. Er kwam een moment,
waarop het dansen slechts bijzaak
en de stemming een wezensbestand-
deel van de pret op de vloer werd.
En zo ging dat door, vele uren lang.
Als er niet werd gedanst door het
legioen, dat zich door het tot zich
nemen van nijver tegen betaling
uitgereikte verfrissingen, had opge-
werkt tot kookhitte, traden afwis-
selend op: een voortreffelijk Spaans
danstrio, een jongleur (met beeld-
schone assistente) en een bijzonder
geestige bedrieger, die zei dat hij
goochelde en dit niet zo best zou
doen. Nou, dat ging nogal. En hij
had lachers en kijkers op z'n hand.
Het is duidelijk: dit was een beste
avond.

Minder prettig was de ervaring
voor een charmante dame, die een
mannetje ten dans ging vragen. Dit
gebeurt soms ter afwisseling van
de gebruikelijke gewoonte. Dat man-
netje had al geruime tijd in angst
en vreze dit ogenblik afgewacht.
Omdat hij niet kon dansen. Volgens
zijn lieve echtgenote heeft hij ech-
ter zoveel gevoel voor ritme, dat
hij een matador op de gladde vloet
zou kunnen zijn. Helaas wordt dit
gevoel bijna altijd overheerst door
zijn aangeboren bescheidenheid, wel-
ke karaktereigenschap door 's mans
(weinige) vijanden een minderwaar-
digheidscomplex wordt genoemd.
Later op de avond heeft hij de char-
mante dame gerehabiliteerd door
(op zijn initiatief) enige series -
al zegt-ie 't zelf — bliksems goede
variaties van alle 'bestaande en niet
bestaande dansen uit te voeren. Hij
was niet meer te stuiten.

De ijlings aangedragen en' eerder
genoemde verfrissingen stegen hem
naar de haarwortels.

Hij werd melancholisch en wan-
delde zonder jas naar huls.

De kou deerde hem niet. De vol-
gende ochtend namen begrijpende
collega's de schade op. ,,Moet-ie
niet doen op zijn leeftijd", zeiden
de schurken.

MOMUS.

Straatverlichting en parkeren ,
l M i ' •

1 onder de loep op bijeenkomst ZHÜ
' , ' [

De Zandvoortse Handelsvereniging hield gisteravond in Zomerlust haar
eerste vergadering m dit jaar. De opkomst der leden was ditmaal met
zo groot als de laatste tijd gewoonlijk het geval is.

In z'n openingswoord sprak de heer
H. Hildermg de wens uit dat de ge-
hele Zandvoortse middenstand ge-
organiseerd zou mogen zijn, want
er dreigt gevaar! In dit verband re-
leveerde de heer Hildering een rede
van dr. Geertman, welke deze had
gehouden in het Koloniaal Instituut
te Amsterdam en waarin hij een
pleidooi had gevoerd voor het op-
heffen van de prijsbinding. Ncder-
land zou vijftien jaar ten achter
lopen bij Amerika, waar het ge-
woon is dat bijvoorbeeld voor een
aitikcl als sigaretten, in dezelfde
straat twee winkeliers verschillen-
de prijzen hebben!

Spr. hoopte ook dat het parkeer-
probleem in Zandvoort een oplos-
sing zou krijgen. Zulks tot voor-
deel van toerist en middenstand. Hij
bracht tevens naar voren dat er een
beter contact mogelijk moest zijn
tussen de gemeentelijke instanties
en de middenstandsverenigingen.
Vaak worden de laatsten niet ge-
kend m kwesties, die toch van groqt
belang zijn voor het bedrijfsleven.

Over de seizoenverlichting van de
drie grote winkelstraten zei spr. dat
een samengaan va"h de thans nog
onafhankelijk van elkaar optreden-
de straatvoremgingen een goedko-
pere stroomlevering wellicht moge-
lijk zou maken. En dat de verlich-
ting van de boulevards voor het
seizoen eens wordt aangepakt. Zo-
als de situatie nu ligt, komt men —
naar de boulevard lopende van het
winkelcentrum uit — van het licht
naar het donker!

Het was spr. wens dat in het ko-
mende seizoen de concerten, welke
onder auspiciën van Touring Zand-
voort worden gegeven, op het Gast-
huisplein worden uitgevoerd. Dit is
een wens, die ook al enkele malen
in de gemeenteraad tot uiting is ge-
komen. In dit verband bepleitte spr.
ook nauwe samenwerking tussen de
Contactcommissie ^pulturele belan-
gen en Touring Zandvoort.

De jaarverslagen.'' van penning-
meester, secretaris en het verslag
van de kascommissie werden goed-
gekeurd.

Het verslag van de penningmees-
ter gaf een der aanwezigen gelegen-

Miss Blanche
herkent u
aan de
goudgele tabak

heid om contributieverhoging te
verzoeken. Voorzitter vond het pret-
tig dat een dergelijk geluid nu eens
uit de vergadering komt en niet
van de bestuurstafel! De idee is
echter goed en hoewel het bestuur
voor dit jaar zeker geen contributie-
verhoging in de gedachte heeft, valt
een desbetreffend voorstel toch in
overweging te nemen, m'sschien
volgend jaar.

Tijdens de Sint Nicolaas (zegel-)
tjes)aclie van vorig jaar zijn 210.000
zegeltjes uitgereikt. Dit betekent
pl.m. 3000 per deelnemende winkc-
her. Er werd voor ƒ 250.000 door 't
publiek besteed.

In het bestuur werden de perio-
diek aftredende leden B. Bosman en
I. Dikker bn" akklamatie herkozen.

H.W.

Vergaderkalender •
Fébr. en maart^vrijdagsayonds: . r -

Zandv. Reddingsbrigade EHBO-
cursus f vqprt,dfi. stranddienst, ,ffe-'
meenschajjsjiuis', 'tcj.l.v.| dr.j j.j^' [F.
Zwerver en dé heer A. Loos;'

3 febr. Oud,ercomm. Hannie Schaft-
school, ouderavond, gymnastiek-
lokaal. Spr. hr Geurts, school-

' hoofd, Haarlem. Onderw.: Er zijn
meer lastige ouders dan lastige
kinderen.

6 febr. Geref. Mannenverenlging
Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr.
mr. O. H. van Wijk, Heemstede.
Ond.: Misdaad en straf.

7 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Excursie naar
Eanketbakkersschool te A'dam.

7 febr. Humanistisch Verbond, Ge-
meenschap Zandvoort, Jaarverga-
dering Gemeenschapshuis, zaal 5.

8 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Koffieuurtje,
Meijershof.

10 febr. Personeelsvereniging, gem.
ambtenaren, Filmavond, Gemeen-
schapshuis, Kon. N.Z.Holl. Red-
ding Mij.

14 febr. Ned. Ver. van Hulsvrouwen,
afd. Zandvoort. Jaarvergadering
en filmvertoning, Gemeenschaps-
huis. < ;

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De burgemeester van Zandvoort zal''
op woensdag 8 februari' a.s. geen
spreekuur houden., ! ,

Gezichtssterkte peilen
i ' om. verkeersveiligheid te verhogen

Bijna een jaar lang is in Nederland een ogentestwagen van de Vereni-
ging „Veilig Verkeer" langs de weg. Dit teststation is een uniek onder-
zoekcentrum waar „slachtoffers" onderzocht worden naar hetgeen er
mogelijk aan hun- gezichtsvermogen hapert. De resultaten van het on-
derzoek dat in de ogentestwagen gehouden wordt, zijn nog niet bekend.
De Vereniging „Veilig Verkeer" en het „Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek" zijn nog doende de verworven gegevens vast te leggen.

Vooruitlopend op die resultaten is
onmogelijk. Wel kunnen wij het ver-
moeden uitspreken, dat een groot
percentage van de chauffeurs op de
weg, zoals eerder gebleken was bij
militaire keuringen, lijden aan oog-
afwijkingen die de diepte-waarne-
ming moeilijk of onmogelijk maken.

En wat dat betekent kunnen we
vaststellen wanneer we op de grote
weg de ene wagen de andere ziet
„snijden".

Dit „snijden" is vaak het gevolg
van een gebrek aan dieptewaarne-
mmg bij de automobilist. Hij kan
niet bepalen, hoever een tegenligger
van hem verwijderd is. Dit is b.v.
het geval bij mensen, die slechts
over één werkend oog beschikken.
Zij ontberen het dieptebeeld. Zij
zien alles vlak en plat. Welke ge-
varen het met zich meebrengt, in-
dien zo iemand een voor hem rij-
dende auto wil passeren — en dus
niet kan bepalen hoever een tegen-
ligger van hem verwijderd is — is
duidelijk. De laatste tijd is geble-
ken, dat niet alléén de eenogige
chauffeur zichzelf en anderen bloot-
stelt aan vreselijke gevaren..

Het vermogen tot schatten van
de afstand waarop de tegenligger
nadert,- en de snelheid waarmee hij
rijdt, faalt bij velen.

Bij* een onderzoek, ingesteld in de
V.S. dopr de California Motor Ve-
hicle Department bleek, dat van de
70 automobilisten, die aangehouden
werden, omdat zij „sneden" meer
dan de helft van hen één oog min-
der dan de normale gezichtssterkte
had. Zij zouden het risico van snij-
den op de weg nooit genomen heb-
ben, als zij met, behulp van twee
goede ogen het gevaar hadden kun-
nen schatten. Vergelijkingen van 2
groepen automobilisten — met blan-
ko ongeluksregister en met slechte
— tooncJen aan, dat het percentage
automobilisten met gebrekkig ge-

EEN TRIESTE LIJST

Jaarlijks worden ruim 135.000
mensen het slachtoffer van
verkeersongevallen, 2500 met
dodelijke afloop. Dat bete-
kent 377 verkeersslachtoffers
per dag, van wie vier doden.
Een trieste lijst van afschu-
weUjke ongevallen moet jaar-
li]ks worden opgemaakt. De
oorzaak van vele van deze is
toe te schrijven aan het fa-
len van de ogen op kritieke
ogenblikken!
Dat hebben onderzoekingen
uitgewezen., Daarmee staan
we voor een verantwoordelijk-
heid, die zwaar weegt. Temeer
omdat een deel van de oplos-
sing voor de-{Jiand ligt.

zichtsscherpte veel hoger was bi;
de gv-oep slechte rijders dan bij dt,
goede.

Wanneer wij zeker wisten dat
alle autobezitters en andere chauf-
feurs zich lieten onderwerpen aan
een goede ogentest, dan kon het
aantal verkeersongevallen, dat di-
rect met de]"gebreken van het ge-
zichtsvermogên -verband houdt, be-
langrijk kunnen worden vermin-
derd. , ,

De hulpmiddelen om het diepte-
zicht van aspirant-chauffeurs te tes-
ten, staan ons 'nu ter beschikking
In de testwagen van Veilig Verkeer
b.v. wordt gebruik gemaakt van een
vernuftig apparaat, waarmee bin-
nen enkele minuten nagegaan kan
worden/hoe het dieptewaarnemings-
vermogen van de onderzochte is. De
testwagen komt — ook in 1961 —
in vele i plaatsen-van ons land. Wi;
hopen dat velen de gelegenheid zul'
len aanpakken zich te laten onder
zoeken. '•

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en
A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
P. Vijlbriet
Hogeweg 43, telefoon 3355 ,

WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout
Van Lennepweg 57, telefoon 4294.

APOTHEEK:
4 t.m. 10 februari:

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 5 februari
Dierenarts J. Hagedoorn - ,
Heemsteedse Dreef 11, Heem-
stede, telefoon 35521.

P R E D I K B E U R T E N

, l "
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 5 februari

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman. On-
derwerp: „Mist u iets?"

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. de Ru. '

Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: J. R. Berkenbosch.

NED. PROTESTANTENBOND,
Zondag 5 februari

10.30 uur: ds. S. M. A. Daalder,
(d.g.) uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
Zondag 5 februari

10 uur: ds. H. W. Wierda, Haar-
lem-Noord.
17 uur: ds. H. W. Wierda.

Gat. Zondag 14.

PAROCHIE H.H. AGATHA,
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.,.

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
's Avonds om 7 uur Lof. - •

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 u.; 's avonds om 7.30 u. Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAFSBOND
Dinsdag'7 februari

15- uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 5 februari, 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door prof. dr. L. G.
van der Wal: „En wat zegt een hu-
manist daarvan".

MAART en APRIL
Gevraagd: VRIJE WONING voor
drie personen. Aan of direct bij zee.
Br. m. pr. enz. aan Spanninga, An-
ton Struikstraat 53, Amsterdam-W.

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeeraverk

Telefoon 2937 of 02500-17069

Zandvoort spaart
De inleggingen bij de Nutsspaar-
bank te Zandvoort bedroegen in de
afgelopen maand ƒ 318 882,— en de
terugbetalingen ƒ 239.472,—, zodat
het spaaroverschot ƒ 79.410,— be-
liep.

Het totale spaartegoed steeg hier-
mede tot een bedrag van ƒ 3.387.431

In januari werden voorts 88 nieu-
' we spaarders ingeschreven, waar-

mede het aantal spaarders een, to-
taal bereikte van 3305. j! :(

Zandvoortmeeuwen
Programma zaterdag 4 februari:

lasser Boys-Zandv.m. 15.30 u.
153 DDS-Zandvoortm. 2 14.15 u.
161 Zandv.m. 3-Enorgie 3 15 u.
Adspiranten: i
178 Haarlem a-Zandv.m. a 15 u.
191 Zandvoortm. b-HFC b 14 u.
194 Zandvoortm. c-HFC c 14 u.
209 Zandvoortm. d-HFC d 15 u.
213 Schoten c-Zandvoortm. c 15 u.

Programma zondag 5 februari:
Purmersteijn-Zandv.m. 14.30 u.
WSV '30-Zandv.m. 2 14.30 u.

19 Zandvoortm. 3-RCH 5 9.45 u.
Zandv.m. 5-WD 2 12.30 u.

64 Zandv.m. 6-Hillegom 4 9.45 u.
73 Zandvoortm. 7-TZB 3 12 u.

Junioren:
129 HFC d-Zandvoortm. c 12 u.
141 Hillegom b-Zandv.m. e 9.45 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal van Zandv.m. komt
a.s. zondag in de ontmoeting tegen
Purmersteijn in Purmerend in de
volgende opstelling uit: Kniese;
Stokman, Stobbolaar; Kraaijen-
oord, Koning, Water; Van der Mije,
Visser, Keesman, Oosterbaan en
Halderinan.

o* i' '' ' ' a.,r ;• i . - ! ' ,

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 4 februari:
238 Alliance adsp. e-TZB b"'ti 15 u.
Programma zondag 5 februari: >
41 TYBB 4-TZB l 14.30 u.
73 Zandv.m. 7-TZB 3 12 u.

135 Concordia jun. c-TZB b 14.30 u.

K.J.C. „De Kroon"
De stand m de competitie ziet er als
volgt uit:
H. Boskamp-R. Berends 5599 p.
R. Nansmk-Schaisberg 5555 p.
A. Zwemmer-P. Kreijgcr 5552 p.
T. Boom-Leyenhorst 5136 p.

Zandvoortse Schaakclub
Do competitie om de wisselbeker
van de Zandvoortse Schaakclub is
geëindigd. De eerste drie plaatsen in
de A-groep worden bezet door:
Janssen met 68,75%; Lindeman met
65,38%; Nielsen met 61,11%; in de
B-groep: De Jong met 70%; Hogen
Esch met 66,67%; Kroon met
65,38%; en in de C-groep: Van
Keule met 73,08%; Van Duijn met
66,67%; Luykx met 57,69%.
" De wisselbeker gaat dit seizoen
naajr de heer Van Keule, die de

ih'oogste score, n.l. 73,08% behaalde.

Tafeltennisclub „Shot"
Hoewel het Ie .herenteam van Shot
op het einde van de eerste helft van
de competitie in de 2e klasse een
bescheiden 7e plaats innam, werden
daarna drie wedstrijden tegen ho-
ger geplaatste verenigingen gewon-
nen, zodat wellicht nog een tweede
plaats op de ranglijst kan worden
bereikt. "•'.
i Het 2e en 3e; team, resp. in de_ 3e
en l 4e klasse, bevinden zich in" de
veilige zone, en''behoeft geen degra-
datie te worden gevreesd.

Het Ie damesteam, doet het dit
jaar minder goed, maar de vecht-
lust van het team staat er borg
voor, dat het zich niet zonder meer
uit de derde klasse zal laten ver-
drijven.

Hier volgen nog enkele uitslagen
van juniorenwedstrijden:

Alliance I-Shot l 5-0
Alliance 2-Shot 2 2-3
Shot 3-HBC 3-2
Fusia 2-Shot 4 1-4
Fusia 2-Shot 5 2-3
Shot 6-Alliance 5 5-0

Zandvoortse Korfbalclub
Indien de weergoden het toestaan,
treedt het eerste twaalftal dit week-
einde in het veld tegen Oosterkwar-
tier 5 en adspiranten b tegen Auro-
ra c. i
K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde KJC Zand;
voort de eerste ronde voor het kantr
pioenschap van 'de "maand februari.
De uitslag luidt: 1., Wëls, 2. J. v.d.
.Wplde, 3. L., van Norden en 4. T,
Vëèri. ' *

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Wedstrijdprogramma Voor zondag i
5 februari:
Heren: >•

HBS 2-ZHC l j ,. j
ZHC 2-HBS 4, 14 uur

'IZHC 3-Rood Wit 2' 12 uur. > ''{ ,
.ZHC 4-Rood ,Wit 3,i io.30 ur. •!

Dames: ' ' '
HBS 2-ZHC l
ZHC 2-Alliance 6, 12 uur.

Zaterdag 4 februari:
Jeugdwedstrijden:

Meisjes a-Kraaien a, 15.15 uur.
Meisjes b-Strawberries c, 15.15 u.
BMHC d-jongens a
Eechtrop d-jongens b;
Strawberries f-jongens c,

Adspiranten:
Boxers-Wolven, 14 uur.

Woensdag 8 februari:
Alliance Poolbeertjes-Mecki's.
Vrijdag 31 maart komt een engels

heren hockeyelftal naar Zandvoort
om op zaterdag l april een wed-
strijd te spelen tegen ZHC 1.

Zvepost
Ned. Nw Guinea: ss „Patroclus" 9/2
Nw-Zeeland: ss „Cumberland" 5/2;
Suriname: ms „Oranjestad" 8/2;
Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:

ms „Stirling Castle" 5/2;
ms „Oostkerk" 7/2.

Argentinië:, ts( „Uruguay",' 8/2
Australië:,'ss i'.iHimalaya" 8/2;

:ss'„Orcades";;9/2; ' n ' '
Brazilië: ms ,',Eemland" 6/2;
Brits-Oost-Afrika: ms „Afrika 9/2;
Canada: ss! „Rljndam"' 8/2
Chili: ms „Wien" 9/2

- i



FAMILIEBERICHTEN
/'..v. ' » f» • - < . . >,',. jj.>.«. t , -

Met 'groter 'blijdschap '-geven' "-'wij,
kennis van de gêboortg van onze
dochter

Th. La'gerwey' ' ' ' '
_____ <..B. F. Lagerwey-Sijtsma

Zandvport, 31 januari 1961 ,
Van Lennepweg 38/2
Tijdelijk: Diaconessenhuis, Haarlem

Zacht en kalm ging van-ons
heen, tot onze grote droef-
heid, onze lieve vader, be-
huwd-, groot- en overgroot-
vader

- JflN MOLENflttR
in de ouderdom van 84 jaar.

" Namens de familie,
' A. Molenaar

Zandvoort, 2 februari 1961
Piet Leffertsstraat 16
De teraardebestelling zal
plaatsvinden dinsdag 7 febr..
om 2 uur op^ de algemene be-
graafplaats 'te Zandvoort.
Vertrek Piet Leffertsstr. 16
tegen 1.40 uur.

Autoboxen
te huur

in centrum
Zandvoort

Telefoon 12105

Voor/ VISITEKAARTJES
naar ]

J'. 4 ' O

' Gertenbachs Drukkerij ,

y j G/ oentencentr.

,TOLW&G~ 16 -f'TBLEP. 3195 '

GROENTEN
Spruitjes per pond 39
Bruss. lof, per pond 39
Andijvie , 49
Verse sla, 2 s'tüks 19
Bloemkool, hagelwit, 4 pers.
per stuk ; 98
Worteltjes, per pond 25

AARDAPPELEN
Zeeuwse bintjes, 10 kg ... 155

3- '

Bananen, Fyffes, per pond 49

Sinaasappelen 10 voor 88
Sinaasappelen 10 voor 78
Sinaasappelen 10 voor 98
Jaffa's 7 voor 98

APPELEN
Hand- en moes-'
jjoudreinetten 3 pond 29
Haiiagoudréihetten, 3 pond 49
Elite goudreinetten 3 pond 69
Handapp. Gold. .Delicious

3 pond 78
Pracht Jonathans, 3 pond 59

Handperen, 2 pond ,', !.. 4&

(PANKLARE GROENTEN
(Panklare prei, per pond... 28
Panklare hutspot, per pond 20
'Panklare groene kool p.p. 25
Vers gesn. soepgr.p.o. 19
Koolraap per pond 15
Andijvie, per pond 55
Panklare rode kool, p. p. 15
Panklare boerekool p.p 25

Bloemenmagazijn ,Noord'
M! , Schniedewind

Vondellaan, hk v.d. Moolenstraat
Telefoon '4320 "'

Levering alle soorten bloemwerk o.a.

bruids- en grafwerk
IEDERE DAG VERSE BLOEMEN

Te koop
HUIS MET ZES KAMERS,
serre douche, gar., incl. stoff.
Sp. te aanv. Inl. Mak. J. W.
Apol, De Favaugeplein 43hs,
telefoon 2756.

Daar kunt u heen
Monopole
Vrijdag 3 t.m. donderdag 9 febr.,
8 uur: film Makkers staakt uw wild
geraas.
Zondagmiddag 2.30 uur: film Pief-
ke, de schrik van de compagnie.

*

Zomerlust.

Zondag 5 febr. 14 uur: Zandv. Judo-
kampioenschappen.

Stadsschouwburg, Haarlem

Zondag 5 febr. 8 uur: Toneelgez.
„Ensemble" met Twee op de wip.
Dinsdag 7 febr. 8 uur: Ned. Come-
die met Cyprienne.
Donderdag 9 febr. 8 uur: Nederl.
Danstheater.

REFORM- en suikervrije
dieetvoeding

Drbgisterij

B L A A U B O E R
Haltestraat 46, telef. 2392

Brillenspecialist Looman
; , , • • Mr. opticien

heeft de bril voor morgen
i_tVj,OC*C**ï^-4-i-ir^:-^i'it'it,'l.B..v^ ml V B *.k w -\***.,l . >vandaag m huis
' ' ' HALTESTRAAT 5 -'"TELEFOON 2174

Erkend fondsleverancier'

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 — . TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen! ~ ,
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten.' Bet speciaal-
adres voor uw BRTJIDS- en GRAFWjERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot \
i tevredenheid! Ziet onze etalage!

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

,-,' , . -Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
•Brederodestraat 68 -Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44
:i ., i t;' !•

Seizoen- <
OPRUIMING

ia i De laatste dagen

JONGENS- en MEISJES SPORT SHIRTS
BABYHEMDJES 0,68 LUIERBROEKJES 0,88
WOLLEN LUIERBROEKJES 1,58
WOLLEN-SHETLAND SJAALS 2,90
FLANELLEN JONGENS BLOUSES
THEEDOEKEN-HANDDOEKEN 0,89
BADDOEKJES 0,98
DATHESPYAMAS maat 38 en 46 5,98
NXLON'ONDERJURK,'maat.4ö ..Y 4,93
NYLON-KOUSEN met naad ..:...-.,...'...\... 1,80
NYLON KOUSEN zonder naad t.»..'.... 1,98
BABYVESTJES ».,.i.r.;>».S 2,80
BABY JURKJES r, ....v -. :,. ...f«. 3,75,
LUIERS',met nylon plakêtrips \ .".:." 1,90.

Geen velligheidsspelden meer nodig! • •
Voomorgsegels nemen-wij man.

"v i. te a- T

,.
HALTESTRAAS1,

\ "il

C ::

•*<». , :r>

L.S.,
Ondergetekende, H. Hoekema, Mr. Troelstra-
straat 24 te Zandvoort, deelt u hierbij mede,
dat hij zijn Aannemersbedrijf met ingang van
l februari 1961 heeft overgedragen aan zijn zoon
JAN HOEKEMA, Mr. Troelstrastraat 26 te
Zandvoort, die het bedrijf op dezelfde voet

, voortzet.
Voor het hem jarenlang geschonken vertrouwen
zegt hij u hartelijk dank.

Hoogachtend,
H. HOEKEMA

Onder verwijzing naar de hierboven gedane
mededeling, bericht ik u, dat ik met ingang van
lu februari 1961 de zaak van mijn vader heb

' overgenomen.
'MlJ* voor alle voorkomende werkzaamheden
gaarne bij u aanbevelend hoop ik mij door goe-
de bediening uw vertrouwen waardig te maken.

Hoogachtend,
J. HOEKEMA

Mr. Troelstrastraat S6, Zandvoort, telefoon 4118
Gvro £17456 - Bank: Twentsche Bank Zandvoort

DE VEILIGE KOERS =
die wij varen leverde onze ^^

spaarders in 1960 —
12.O45.OOO aan rente op. —

Spaartegoed —
f 72.800.0OO

Aantal spaarders 98.275 '
Als U nog geen spaarder —
bent neem dan ook een —

boekje bij de

Met een

NIEUWE VERLICHTING
verhoogt u de gezelligheid in uw kamer.

Zie onze nieuwe sortering
die wij inkochten. i

Firma Schuilenburg
GROTE. KROCHT 5-7, TELEFOON 2974
Ziet ook onze showroom Kerkplein 11

'n Heer sal zich nimmer verwarmen
Aan vrouw'li]ke schoonheid en charme
Midden in het verkeer.
Want hij weet, ik riskeer

l daarmee andermans benen en armen.

Kijk uit!
> . » " N V i

l zo npdig door een bril-van
'dat "s veilig ,;',

Looman

SNELSTOMERIJ
.ZANDVOORT

James- ot herencost... 2,5Q
idantel of topper 2,50
Colbert 1,75
Tapon (eenv.) .'. 1,75
Pantalon 1,25
Prul of jumper 0,9,

Mits gebracht en gehaald
Tevens uw adres voor
overhemdenreparatie en,
alle voorkomende kle-
dingreparatie.
Snelstomerij Zandvoort
Schoolstraat (naast
Drukkerij v. Deursen)

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeck

i,'
!a.t 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS
VANAF l OKTOBER WINTERTARIEF1

Laat nu BEHANGEN EN
WITTEN tegen winterta-
rief. T. G. Jager, Dam-
straat 25, Haarlem, telef.
02500-15079. •

ZEVEN DAGEN OP EN
AAN DE RIJN is de titel
van een boekje over een
romantische RIJN-vakan-
tiereis met het comfoita-
bele hotelschip „Regma".
Wanneer u NU aanvraagt,
wordt het u direct na ver-
schijnen G R A T I S toege-
zonden door de N.V. RIJN-
LAND, Molenstraat 61,
Den Haag. Wilt u uw naam
en adres vooral duidelijk
vermelden? Dank u!
Voor al uw M E T S E L -
WERK naar W. Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

DANS VAN PLEZIER:

BALLERINA'S
BIJ B ATA

AL VOOR 3.95

Nylons met of
zonder naad
v.a. 1,98

Zwarte
ballerina

in corduroy.
Zit heerlijk

- en ziet er
gezellig uit mee
n strikje op zij.

model 60

3.95
Ballerina m

zwart fluweel
met vetertje.

Loopt heel licht
op 'n zooitje

van soepel rubber,
model 39

ER IS 'N BATA FILIAAL VLAKBIJ

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opelen VW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

TE KOOP GEVRAAGD
l *

Vrij te aanvaarden

villa's - herenhuizen - flats
MAKELAAR JAN KROESE

Brederodestraat 116, Zandvoort, tel. 3244
Koningsplein l, Amsterdam. Tel. 66441 en 30564

MONOPOIE
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur
Kassa geopend:

VRIJDAG 3 t/m DONDERDAG 9 FEBR., 8 uur
De nieuwe Nederlandse film van FONS
RADEMAKERS:

MAKKERS STAAKT
UW WILD GERAAS

met: Ellen Vogel, Joka Beretty, Ank v.d. Moer,
Guus Hermus, GUÏIS Oster, Jan Teulmgs, Ton
van Duinhoven en anderen. Toegang 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 2.30 UUR

Harald Juhnke, Gardy Granass

Pief ke, de schrik
van de compagnie

U zult brullen van het lachen om de kwibus
van het regiment! In kleuren.,. Alle leeftijden.

*Têé 2550

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652

Thans ook tel. 4200
WONINGRUIL
Aangeb. A'dam-C ruim m.
BOVENHUIS 2e en 3e et.,
zolder. Evt. elders in da
stad huis beschikb. Gevr.
huis met tuin in Zandvoort
of omg. Br. nr. 901 Z.Crt.
Aangeb. A'dam ,3e etage,
2 gr. k., gr. hall, badk.,
keuk., zolderk m. keuk. na-
bij C.S., vrij uitz. Huur
ƒ 75,95 p.m.
Gevr. ruime woning, liefst
brj strand. Br. nr. 1004
bur. Z. Crt.
WINKEL te huur of te
koop gevr. in centr. van
Zandv. Br. nr. 1006 Z.Crt.
Te huur gevr. VRIJ HUIS
m. 8 bedden van 15 juni
tot eind september. Br. aan
Mr. B. Randag, Mollaan 5,
Bloemendaal.
Te huur gevr. gem. HUIS
v. verlofg. m. 4 kind. v. 13
t.m. 21 voor JULI, AUG.,
SEPT., verm. ook OKT. Br.
m. prijsopg. aan fam. A. J.
Janse, telef. 02500-16629,
Zijlstraat 33, Haarlem.
HUIS TE KOOP GEVR.
voor geldbel. Br. 1002 Z.C.
A.s. echtpaar zoekt perm.
WOONRUIMTE per juli/
aug. '61, l of 2 k. m. keuk.
Br. 1003 bur. Z. Crt.
K O S T H U I S GEZOCHT
voor jongeman. Br. nr 1009
Zandv. Courant.
Te huur gevr. v. l t.m. 15
juli 2 GEM. KAMERS en
vr. keuk. v. echtp. m. ba-
by. Liefst garage of klein
huisje. Br. 'A. Verberkt,
Comemusstraat 717-1, Am-
sterdam.
Ter overname gevr.: HO-
RECABEDRIJF op het
strand. Br. nr. 1005 Z.Crt.
Aangeb. in Zandv. gestoff.
en ged. gemeub. BOVEN-
VERDIEPING v. perm., te
aanv. plm. l maart '61. Br.
nr. 1001 bur. Z. Crt.
Gevr. p. l maart MEISJE
v. hulp i.d. huish. voor
iedere ocht. Mw. Elfring,
Gerkestraat 99, tel. 2294.
NET R.K. MEISJE gevr.
m kl. gcz. voor dag en/of
nacht m. huisel. verk. M.
Daniels, Heemst. Dreef 159,
Heemstede, tel. 02500-35246
MEISJE, 20 jr., b.z.a. als
BABYSIT. Telefoon 2174.
DANCING ter overn. gevr.
Br. nr 1007 bur. Z. Crt.
Heeft u stof in huis? Wij
OVERTREKKEN al uw
STOELEN en BANKEN bij
u thuis. Tel. 129808 A'dam.
Billijk ter overn.: Hoover
WASMACHINE in pr. st.
en NAAIBOX. Na zes uur,
Oranjestraat ISzwart.
Te koop: ZONNIG HUIS,
bev. 4 slpk., douche, grote
huisk., v. en a. tuin, Wil-
helmmaweg.
Te huur gevr. ETAGE of
huis. Br. nr. 1008 bur. Z.
Courant.
Te koop: BROMFIETS,
Zundapp, ƒ 35.
Spoorbuurtstraat 11.
Te koop: 2 paar SPIKES,
maat 42, ƒ 10,—.
Parallelweg 5.
Te koop: ERRES RADIO-
TOESTEL + Philips MIG-
NONPLATENSPELER.
Beide in zeer goede kon-
ditie. Tel. 3807.
AANRECHT met onder-
onderbouw te koop. Ooster-
parkstraat 47.
Aangeb. prachtige AIR-
DAILE PUPS, prima stam-
boom, kamp., kerngezond.
Bredcrodestraat 79.
Koopt uw MEUBELEN bij
de V A K M A N . Moderne
bankstellen v.a. ƒ 295. Ron-
de tafels en 4 stoelen ƒ139.
Bergkasten v.a. ƒ 159. Wol-
len kleden ƒ 200,-,, ƒ 300,-,
ƒ 135,—. HEEMEIJER,
Van Ostadestraat 7.
Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
i Geopend: van 9-17 uur

Zaterdag van 9-12 uur



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's -

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

U het allernieuwste -

I. KEUR
Electro-radio-technisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBffiRTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

TIJDELIJKE RECLAME

3 halen 2 betalen
LAAGST GEPRIJSDE GRATIS

BIJVOORBEELD:

KOSTUUM . . .
MANTEL . . .
JAPON . . . .

f4,75
f4,75
< 3 , 2 5

f9,50

N 17• V •
Een be9riP voor

goed chemisch reinigen
GROTE KROCHT 21, TELEFOON 2574, ZANDVOORT

Voor herenkleding
en herenmode

'
DE SPECIAALZAAK VAN ZANDVOORT

1 E. DE BOER
Kerkstraat 20, telefoon 3136

ZWANEDONS DAMES- EN
HERENPYAMA'S, ook grote maten.
Damesnachtjaponnen ook gr. maten
l- en 2-persoons flanellen lakens
Wol en half wollen dekens, ook ge-
stikte dekens. Ook in BEDR.IJFS-
KLEDING Ie kwaliteiten en ruim
gesorteerd.
Dus voor alles op textielgebied:
A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote ƒ 3,00
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schoudercarbonade ƒ 3,50
750 gram ribcarbonade ƒ 3,75
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
Smag 0,80
Ook voorradig eerste Kwaliteit
diepvries kuikens.

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY
• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES

Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Salon voor
voetverzorging

Hilly Belle
MED. GEDIPL. CHIROPODISTB
Gort v.d. Lindenstraat 44, tel. 4080

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Ie klas

paardevlees
rund-, kalfs-
en varkensvlees

Slagerij LaViande
KL. KROCHT la, TELEFOON 2432

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij \verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

gewerkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinter-man,
Zandvoortselaatf 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogcbedrijf G. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v/h üsvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbaclis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

IN UW HART
verkiest u eigenlijk crematie?

Maar u zoudt er eerst iets
meer van willen wetenl

Inlichtingen worden verstrekt door:

Vereniging voor Facultatieve
Crematie - afdeling Haarlem

Secr. Parnassiakade 20
Telefoon 42242

Brei nu nog een
heerlijke dikke wintertrui

Wij hebben een grote sortering •wol
en wollen goederen

DE WOLBAAL
HALTESTRAAT 12a, telefoon 2099

„BETER ZIEN EN UITZIEN"
met een nieuwe bril van

Opticien A. G. Slinger
Optiek — Staalwaren
POSTSTRAAT 12 t/o consultatiebureau '
Telefoon 4395

Erkend leverancier alle ziekenfondsen

Voor al uw kleine artikelen
zowel garneringen, band, garen, knopen,
gespen, enz.

bij

NOOY
ZANDVOORT,

Het adres in Zandvoort
Grote Krocht 20

Showroom Raadhuisplein en in Hotel Bouw'es

Vitamine C
100 stuks ƒ 0,65

1000 stuks ƒ 4,95
Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

i Nu a el f schilderen!}
'Losse oliegrondverf|

S, ƒ 1,25 per hg.
| Ouderwetse GLANS-]
i VERF a ƒ 2,25 p. kg \

VERF voor BIN-
NBN en BUITEN
Ook, verkoop van
TOKIONLAKKEN

JDutra-verfmalerir
tN.Z. Voorburgwal 251
f Amsterdam-C., telef. S
(43542 (naast Wijers) j

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48, TELEFOON 2684

ZATERDAG AANSTAANDE:

'n heerlijke chocolade-vanilletaart f 1,90
6 pittige gemberpunten f 1,00
ONS ROZIJNENBROOD, EEN JUWEEL, OP UW ONTBIJTTAFEL

'n groot Van Staveren rozijnenbrood
voor slechts f 1,10

Wintertijd, gezellige tijd
want u laat ze smullen
van vlees en vleeswaren uit

Slagerij Burger
Vrijdag en zaterdag
750 gr. fijne riblappen... 3,48
750 gr. pracht lappen 2,68
750 gr. magere lappen... 3,68
750 gr. magere
varkenslappen 3,98
750 gr. braadworst of
saucijzen 2,48
750 gr. gehakt h.o 1,88

Maandag en dinsdag
250 gr. héél malse biefst. 1,68
250 gr. tartaar 1,10

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o 1,25
100 gram pork
100 gr. Saks. samen ..

Weekend reklame
100 gr. ham en
100 gr. Berliner samen .

150 gr. gelard. lever 0,69
Héél lekker zijn onze

BOERENWORSTJES
op de boterham of zo uit
het vuist je!
150 gram 59 et

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascombinatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haa't in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 ta.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

U bent
een
B G-huis

waard!

Te kunnen zeggen: Dit huls Is mijn elgen-
<lom, hier'ben Ik zelf baas... Al 14.000
BG-deelnemers weten wat dat betekent.
Ze wonen In 't eigen huls dat ze zelf lieten
bouwen, „op maat" voor 't eigen gezin.
Eigen baas zijn ze, en eigen huisbaas. Ze
huren als 't ware van zichzelf. Huurverho-
glngen? Ze hebben eeuwigdurende vrlj-
stelllng!
Ze kozen bewust een BG-huis.
Financiering en bouw met BG-medewerklng
betekent Immers: wSSr voor Je geld krijgen.
Bent u het waard, een van de volgende
duizend BG-huiselgenaren te zijn? Natuur-
lijk bent u datl Waarom er dan nog langer
mee wachten? Vraag nu nadere Inlichtingen.

Zend mij vrijblijvend Inlichtingen over
het verkrijgen van een eigen huls met-1
BG-medewerklng.
Naam:.Straat: __________

Plaats:
Zenden aan hoofdkantoor Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten, Javastraat 7,
Assen. 13

b\
Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten
«Je velttge weg naar ftet efgen huls

Elke fijnproever:
prefereert LEFFERTS wijnen en! gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Strijd om judo-kampioenschappen
l-

bracht leerlingen van Instituut Buchel op de mat
| '

Zondagmiddag j.l. vonden onder grote belangstelling de judo-kam-
pioensehappen van Zandvoort voor juniores en seniores plaats. Aan de-
ze kampioenschappen waren demonstraties judo, jiu-jitsu en schermen
verbonden, welke met grote aandacht door 't publiek, dat zich rond de
mat had opgesteld, werden gevolgd.
Het is altijd een bijzonder evenement deze sportdemonstraties, vooral
wanneer er zo'n verscheidenheid is als zondag j.l. werd geboden. Zelfs
zou er nog een demonstratie boksen zijn geweest, maar deze ging tot
teleurstelling van velen niet door, wegens ziekte van enkele deelne-

Na het openingswoord door de heer
W. Buchel, werden mej. .Janny List
en de heer H. Clowting even in. het
brandpunt van de belangstelling ge-
plaatst door ' eerstgenoemde, omdat
zij onlangs de zwarte band behaal-
den. Mej. Janny List (16 jaar) is
thans de jongste zwarte banddraag-
ster van Nederland. De heer Clow-
ting zal zich verder bekwamen in
de judo-sport en hoopt in de toe-
komst leraar te worden. Jammer
voor hem was het dat hij — wegens
het oplopen van een lichte verwon-
ding na een scooter-ongeval — niet
kon deelnemen aan de senioren,
kampioenschappen. Beiden ontvin-
gen uit handen van de heer Buchel
een geschenk-

Een uitstekende en voor het pu-
bliek overzichtelijke demonstratie
van. het judo werd gegeven door de
heer W. Buchel en mej. Janny List.
Vooraf gaf de heer Buchel een kor-

, te uiteenzetting van de judo-sport.
Het evenwicht verstoren is in het
judo de inleiding tot de worpen en
grepen. Is het evenwicht van de te-
genstander verstoord, dan kunnen
o.a. volgen "de beenworp, de heup-
worp, de schouderworp en de offer-
worp.
Bij de laatste wordt de tegenstander
meegetrokken naar de grond. Op de

. grond liggende kan men de tegen-
stander . overmeesteren door: arm-
en beenklemmeu, houdgrepen en
verwurgingsgrepen. Al deze onder-
delen werden soepel en duidelijk
zichtbaar uitgevoerd.

De les jeugd-judo was een specta-
culair gezicht. De heer Buchel gaf
hier een „competitie speciaal" met
een clubje van zijn jongste pupillen,
die zich niet onbetuigd lieten om
hun leraar zo nu en dan in een „ge-
vaarlijke situatie" te brengen!

Wij zagen tot ons genoegen de
kleine Rudi Schutte terug, die een
paar jaar geleden de grote Anton
Geesink met een kei van een offer-
worp velde en hem vervolgens in
een „onontkoombare houdgreep"
overwon! -

De demonstratie jiu-jitsu voor
meisjes was er op gericht de aan-
wezigen te laten zien hoe men kan
ontsnappen aan een jonge man, die
een meisje wil zoenen! Vooropge-
steld natuurlijk dat zo'n meisje er
niet van is gediend. Nou, de heren
kwamen
thuis!

van een koude kermis

Voor de pauze had nog een stijl-
volle demonstratie plaats van de
Schermclub Zandvoort. Een pretti-
ge en naar we veronderstellen in-
structieve afwisseling van de opzet
van de gehele middag. De verschil-
lende bewegingen en passen werden
duidelijk en met flair uitgevoerd.
Er werden demonstraties gegeven
van floret- en sabelschermen. En
dan volgt hier de uitslag van de
kampioenschappen.

De jeugdige kampioenen ontvin-
gen allen een bekertje, terwijl de
titelhouder In de klasse senioren, de
heer Keuning, een wisselbeker ont-

Kroon vernietigde besluit
De Kroon heeft een besluit van ge-
deputeerde staten van Noordholland
vernietigd, waarbij toestemming
was geweigerd voor de aanleg van
een parkeerterrein naast hotel Duin-
lust, gelegen aan de Zandvoortse-
laan nabij de ingang van de water-
leidingduinen.

De weigering van G.S. was ge-
grond op de overweging, dat de be-
treffende grond behoort tot een ge-
bied dat tot duinpark is bestemd.
De heer C. G. Peper te Zandvoort
had beroep hiertegen aangetekend.

De Kroon heeft overwogen, dat
het landschapsschoon ter plaatse,
voor zover daarvan sprake is, door
de voorgenomen afgraving nauwe-
lijks zal worden aangetast. Onder
voorwaarden is alsnog de gevraagde
vergunning verleend.

ving, waarin voortaan zijn naam zal
prijken als judo-kampioen '60-'61.

Kampioen van de 9-jarigen: J.
Jansen; van de 10-jarigen: G. Bouw-
man; van de 11-jarigen: B. Herz-
dahl; van de 12-jarigen: J. Agste-
ribbe; van de 13-jarigen: P.. Crou-
wel en in de leeftijd van 14-15 jaar;
M. Agsteribbe. DiL waren de junio-
ren. Zoals gezegd, verwierf de heer
Keuning het kampioenschap senio-
ren.
De teamwedstrijd Zandvoort-Heem-

stede voor junioren werd in 't voor-
deel beslist voor Zandvoort met 50
tegen 12 punten. De seniores van
Zandvoort brachten het er minder
goed van' af. Zij verloren met 20-40.

Zwarte banddrager, de heer Ver-
sluis, nam het nog op tegen de se-
nioren van Heemstede in een com-
petitie-speciaal. Sommigen werden
onbarmhartig in enkele seconden
gevloerd met een snelle heup- of
offerworp, maar met enkelen had
hij meer moeite!

Het was een middag van prettige
sport en tevens van het vestigen
van de aandacht op een tak van
de sport, die misschien bij 't over-
grote deel van het publiek niet be-
paald „ingeburgerd" is. Toch zou 't
goed zijn, wanneer men zich eens
goed op de hoogte stelde van de be-
oefening van deze zelf-verdedlgings-
sport, die veel te lang in een kwa-
de reuk heeft gestaan, doordat er
zich in sommige gevallen lieden met
kwalijke bedoelingen van hebben
meester gemaakt. Het is onredelijk
om allen en alles over één kam te
scheren. Wij hebben van deze mid-
dag de stellige indruk overgehou-
den dat judo — goed beoefend —
zelfbeheersing en kameraadschap
aankweekt. En wie deze „deugden"
niet kan opbrengen, hoort op een
judo-school niet thuis.

H.W.

Wijsgerig en christelijk geloof
WeeKendcursus op 25 en 26 februari in Bentveld

„De verhouding van geloof en onge-
loof" was het thema van een Wood-
brookers-cursus in het najaar van
1960. Uitgangspunt was het bekend
geworden boek van Szcesny.

In de ontmoeting van hen, die
binnen het christelijk geloven wil-
len staan en zij, die daar buiten
staan, wordt telkens weer de vraag
levend naar wat. nu eigenlijk gelo-
ven is. Vandaar in dit voorjaar een
weekendcursus, waarin, weer naar
aanleiding van een boek n.l. „Wijs-
gerig geloven" van Karl Jaspers, de
vragen rond geloof aan de orde
worden gesteld. Wat is geloof? Hoe
verhouden zich christelijk geloof en
wijsgerig geloven? Welke beteke-
nis heeft met name dit wijsgerige
geloof waarover Jaspers spreekt
voor onze tijd?

Deze cursus is bestemd zowel
voor hen, die ook de vorige mee-
maakten, als voor allen die deze
vragen ter harte gaan. Inlichtingen
zijn te verkrijgen bij de A.G. der
Woodbrookers, Bentveldweg 3, Bent-
veld, telefoon 02500-41301.

Programma:
zaterdag 17 uur: opening

19.30 uur: christelijk geloven -
prof. dr. A. M. Beek.

Zondag 10.15 uur: wijsgerig gei )-
ven — dr. A. van Biemen.
14.30 uur: geloven als beslissende
keuze — gespreksgroepen en fo-
rumgesprek.
18 uur: sluiting, broodmifltijd,
vertrek.

Leiding mej. ds. W. H. Buijs, J. J.
de Wit.

Lint om de schouders
van de autorijder

We zien ze steeds meer: mannen en vrouwen in auto's met over de
schouders geslagen een meestal blauwgrijs lint. Het ziet er uit als het
draaglint van de een of andere exotische orde — van de olifant zus of
zo. Het is een veiligheidsgordel en hij wordt niet uitgereikt.

Toch is het een lint van verdienste;
de verdienste namelijk, dat de eige-
naar van de auto heeft ingezien,
hoe betrekkelijk veiligheid is en hoe
dom het is me*- mannelijke flmk-
heid te zeggen: „Mij overkomt
niets "

De kwitantie van een stel veilig-
heidsgordels is een oorkonde bij de
orde, gekocht weliswaar, maar meer
waard, dan menige uitgereikte. En
wel, omdat door diepgaand onder-
zoek is gebleken, dat de veiligheids-
gordel in zeker vijftig van de hon-
werd gevallen "bij een ongeluk de
bestuurder en zijn passagiers vrij-
waart tegen ernstige verwondingen.
Onderzoekingen vonden plaats in de
V.S., in Engeland, in Zweden. We
zagen films uit Zweden, die zonder
meer verbijsterend waren. De proef-
nemingen betroffen wagens, die met
een geringe snelheid (30 tot 40 km/
uur) tegen een betonnen muurtje
reden. De bestuurder was een pop in
menselijke maat- en gewichtsver-
houdingen. Het gemak, waarmee de-
ze pop, ook al bij die lage snelheid,
uit de wagen, tegen de voorruit,
dóór de voorruit werd geslingerd,
heeft ons overtuigd — voorzover we
dat al niet waren door de cijfers.
Beeld en statistiek spraken een
duidelijke taal, die verstaan is door
de verkeersbonden (A.N.W.B. en
K.N.A.C.) en door onafhankelijke
tijdschriften: „De veiligheidsgordel
is noodzakelijk voor elke automobi-
list". In Zweden is men een heel
eind, in Amerika hebben vroegere
pogingen gefaald, net als in Neder-
land, waar een paar jaar geleden
de A.N.W.B. het al eens probeerde.
Nu ziet het er uit, dat het klimaat
gunstig is. De * bonden hadden ook
de wind mee: heel kort na de inzet
van de actie kwamen er enkele spec-
taculaire getuigenissen van automo-
bilisten, die ongetwijfeld hun leven
te danken hadden aan het feit, dat
zij zich hadden vastgegord. Verder
was er het feit, dat de RAI, samen
met TNO bekend kon maken, dat
er een „keur" op deugdelijke veilig-
heidsgordels was ingesteld. Dit

wat v.ait te,
Ben ik uw man!

Vrienden, we gaan weer langzaam geste. Integendeel, hij heeft 'er
maar zeker naar de zomer toe. En zelfs geen gebruik, van gemaakt,
nu reeds moeten wij ons beraden Die Jappen zijn altijd met iets be-
over de wijze, waarop wij ons zul- zig. Is het niet met Pearl Harbor of
len vermaken in het komende sei- met goedkope fietsen, dan toch ze-
zoen. Ik meen dat er geen beter ker met hun ietwat somber ritueel
amusement is dan iedere dag de betreffende het voortijdig uitstap-
verjaardag van een ingezetene van pen uit dit leven. Die pijnloze hara-
Zandvoort te vieren. Natuurlijk is kiri, die zij bij zeldzame gelegenhe-
er van l mei tot l september altijd den openbaren aan verdienstelijke
wel iemand jarig in ons goede dorp buitenlanders, die op de een of an-
en we zouden misschien wel bij .dere wijze iets betekenen voor het
toerbeurt iedere geboortedag in de voortbestaan van Japan, komt hier
zomer een lokaal feestelijk accent op neer: Men gaat eenvoudig dom-
kunnen geven. De Vereniging Lot weg op een gegeven ogenblik (dat
viering van nationale feestdagen weliswaar zorgvuldig moet worden
heeft ervaring genoeg om zo'n dag uitgekozen) midden op een drukke
voor de betrokkene en voor heel verkeersweg staan. Tien tegen een
Zandvoort tot een onvergetelijke te dat er na 6 seconden een taehulpza^
maken.

Wij moeten alles inschakelen. Ja,
vrienden, alles! Van de Zandvoortse
Muziekkapel tot mijnheer Hugen-
holtz toe. Ja, die moet ook meedoen.
Het is een totaal verkeerde instel-
ling van een V.V.V.-directeur te me-
nen dat je er van af bent zo nu en
dan eens een zandbouwwedstrijd of
vijf reklamcvuurwerken te organi-
seren. Hij moest eens een ballon-
netje oplaten om er achter te ko-
men wat er allemaal op zo'n plaat-
selijke verjaardag kan worden ge-
daan. Nou, dan kan hij voorlopig
z'n borstje nat maken, want dan
heeft hij geen tijd om zich met z'n
racebaan te bemoeien, zelfs niet met
een Japans.

Moet je even ophouden. Laten die
Japanners een Zandvoortse mijn-
heer naar Tokio komen om van hem
te horen hoe je eigenlijk een circuit
moet aanleggen. Ik heb me laten
vertellen dat zij in ruil voor de dien-
sten, die mijnheer Hugenholtz ver-
leend heeft, aan hem een gemoder-
niseerde methode van pijnloze hara-
kiri hebben aangeboden.

Ik heb geen berichten, die er op
zouden wijzen dat mijnheer Hugen-
holtz blij zou zijn geweest met deze

me automobilist aankomt om mede-

werking te verlenen aan deze cere-
monie.

De Jappen hebben de laatste ja-
ren reeds bij tientallen deze metho-
de toegepast. En ze voldoet blijk-
baar goed. Daarom willen ze graag
zoveel mogelijk circuits hebben in
Japan. Hoe -meer circuits, hoe meer
harakiri-adspiranten. Dit moet u
aanspreken, vrienden, naar ik ver-
onderstel. Nou ben ik met die Ja-
panse circuits van mijnheer Hugen-
holtz bezig en daar schiet me te bin-
nen dat ik het over feestvieren in
het zomerseizoen zou hebben. Ik ben
dus weer afgedwaald, zoals mij wel
eens meer overkomt. Het vervelende
is, dat ik nu geen gelegenheid krijg
mijn zienswijze omtrent de feeste-
lijke seizoenverjaardagvieringen te
ontvouwen. Dat moet ik tot een vôl-
gende keer bewaren. Waarom ik er
dan toch mee begonnen ben om via
mijnheer Hugenholtz bij harakiri te-
recht te komen, is mij zelf een
raadsel.

Maar steeds tot uw dienst,
hoor. Als er wat te feesten valt, ben
ik uw man, hoor.

BARTJE

Geboortedag van inwoners vieren....

schonk vertrouwen. En ten slottc,
weer enkele maanden later, is er nu
de RAI, waar een aantal importeurs
en makers van veiligheidsgordels ex-
poseert en waar de ANWB er op
een stand nog eens een propagan-
distisch schepje bovenop doet.

Discussie is nog gaande over de
vraag welke gordel het beste is: de
enkelvoudige heupgordel, de enkel-
voudige schoudergordel, of de com-
binatie van beiden. Proeven spreken
voor de laatste, maar de A.N.W.B.
zegt: laat men in elk geval begin-
nen, één gordel is altijd beter dan
géén en wat heeft een gordel voor
zin, die door de koper niet gedra-
gen wordt?

Er zijn thans ongeveer zeven
merken in de handel in de drie ty-
pen samen. De prijzen 'zijn nog
hoog — te hoog om de velligheids-
gordel werkelijk populair te maken.
Zij variëren van ƒ 45 tot ƒ -75 per
stel. Ze zullen goedkoper worden
als de vraag stijgt. Omgekeerd zou
beter zijn, temeer omdat het dit-
maal zo goed begonnen is. Naar
verluidt, hebben importeurs en fa-
brikanten al om de tafel gezeten,
om dit punt te bespreken. Men kan
een veiligheidsgordel als een soort
verzekering zien — en enkele onge-
valsverzekeringen doen dat ook,
door de premies op inzittendenver-
zekering te verlagen voor gordel-
dragers — maar een verzekering
kan nóg zo goed zijn. de premie
moet betaalbaar zijn. Over de hon-
derd gulden aan gordels voor de
voorbank is in dit licht gezien niet
veel, maar nog altijd te veel voor
mensen, die de eerste stap naar de
massamotorisering hebben gezet. De
oorkonde-kan (en moet) „oenvoudi^
ger" worden.

Hannie Schaffschool
organiseerde ouderavond
In het schoolgebouw van de Hannie
Schaftschool vond j.l. vrijdag een
ouderavond plaats, waarvoor een
ruime belangstelling bestond.
De bijeenkomst werd geopend door

de heer J. Hamann, voorzitter van
de oudercommissie, die de aanwezi-
gen namens de commissie verwel-
komde.

Het huishoudelijk gedeelte van
de bijeenkomst werd vlot afgehan-
deld. Tot lid van de oudercommis-
sie werd benoemd de heer W. C.
Bakker.

Op uitnodiging van de oudercom-
missie hield de heer Geurts, hoofd
van een Haarlemse onderwijsinrich-
ting en medewerker aan een peds-
gogisch adviesbureau, een lezing
over het onderwerp: „Er zijn meor
lastige ouders dan lastige kindc-
ren".

Spreker illustreerde zijn betotvt
met tal van voorbeelden uit flu
praktijk, waarin de ouders bij <:c
opvoeding meer moeilijkheden ha-1-
den te overwinnen dan hun kin'io-
ren.

De heer Geurts voerde dan ook
een warm pleidooi voor de heden-
daagse jeugd, die niet moeilijker
was dan de jeugd uit vroeger jaren.

Maar de jeugd is wel anders, zei
spreker, anders in de zin van de vol-
slagen andere levens- en maat-
schappelijke omstandigheden.

De aanwezigen kregen na de pau-
ze gelegenheid tot het stellen van
vragen. Een gelegenheid die door
velen werd benut.

Tegen 11 uur werd de bijeen-
komst door de voorzitter, die in zijn
slotwoord de heer Geurts voor zijn
voordracht bedankte, gesloten.

Bezit voor iedereen
De Zandvoortse bestuurdersbond or-
ganiseert woensdag 15 februari a.s.
een openbare- vergadering in „Ons
Gebouw". Tijdens deze bijeenkomst
zal de heer J. Schouwerwou uit Den
Haag een causerie houden over ,.Be-
zit voor iedereen?"

Geen woning gereed
In de eerste maand van 1961 kwam
in de badplaats geen enkele woning
gereed. Zodoende bleef het aantal in
uitvoering zijnde woningen — 121
— gelijk.



FAMILIEBERICHTEN

Onverwacht is heden van
ons heengegaan, mijn lieve
man, onze zorzame vader en
grootvader

MAARTEN PAAP
op de leeftijd van bijna 71 jaar.

Uit aller naam:
J. Paap-Scliaap

Zandvoort, 2 februari 1961
Vondellaan Slrood
De teraardebestelling heeft
plaatsgehad maandag 6 febru-
ari op de algemene begraaf-
plaats te Zandvoort.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinho"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v/h Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbacus, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

Hulp van brandweer
Tijdens de hevige stormwind van jl.
zaterdag moest de brandweer ver-
scheidene malen in actie komen, om
hulp te verlenen bij het vastzetten
van losgeslagen ramen en deuren
van woonhuizen in de Marisstraat,
Kerkstraat en de dr. Smitstraat.

Amsterd. Groentencentr.

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

GROENTEN
Rode kool 3 pond 25
Gele kool 3 pond 25
Winterwortelen ... 3 pond 25
Pracht uien 2 pond 25
Grote bloemkool... p. stuk 85
Spruitjes per pond 29
Bruss. lof, per pond 39
Andijvie 49
Stoofprei 2 pond 45

AARDAPPELEN
Zeeuwse bintjes, 10 kg ... 155

PANKL. GROENTEN
Panklare prei ... per pond 35
Panklare hutspot, per pond 20
Panklare ... koolraap p.p. 15
Vers gesn. soepgr. p.o. 19
Panklare groene kool p.p. 25
Panklare rode kool ...p.p. 15
Panklare boerekool p pd 35

FRUIT
Sinaasappelen 10 voor 88
Jaffa's 7 voor 98
Citroenen 5 voor 75
Hand- en moes-
goudreinetten 3 pond 29
Handgoudreinetten 3 pond 39
Elite goudreinetten 3 pond 69
BANANEN, PER POND 49
Stoof peren 4 pond 59

VOETBAL.

Zandvoortm.-Purmersteijn 2-2
Tijdens een spannende maar niet bijzonder fraaie wedstrijd, heeft het
eerste elftal van Zandvoortmeeuwen j.l. zondag gelijk gespeeld tegen
Furmersteijn uit Purmerend.
De gelijkmaker werd in de laatste minuten van de ontmoeting door
Zandvoortmeeuwen gescoord.

Het begin van de wedstrijd zag er
voo.r de Zandvoortse voetballers
veelbelovend uit. Zvm. ontplooide
goed en vaardig aanvalsspel, waar-
op Purmersteijn voorlopig het juiste
antwoord schuldig bleef.

Zes minuten na het beginsignaal
wist Visser, uit een voorzet van
Keesman, de doelverdediger van
Purmersteijn te passeren (0-1).

Dit doelpunt prikkelde de spelers
van Purmersteijn en zij drongen
Zandvoortmeeuwen in de verdedi-
ging. In de 44e minuut van de wed-
strijd, werden hun aanvallen op de
achterhoede van Zvm. met succes
bekroond.

Voorhoedespeler Schot bracht de
bal met een felle bêenbeweging
achter keeper Kniese (1-1).

In de tweede helft van dé ont-
moeting prolongeerde Purmersteijn
het veld- en speloverwicht. De
schaarse aanvallen van Zvm. in de-
ze periode, werden door Purmer-
steijn direct afgestraft. 21 minuten
na het begin van de tweede helft
scoorde Purmersteijn het tweede
doelpunt. Een door de sfheidsrech-
ter toegewezen hoekschop werd
door Woestenburg onberispelijk

achter Kniese gedeponeerd. (2-1).
Zandvoortmeeuwen leek een ver-

slagen ploeg. Maar drie minuten
voor het einde van de ontmoeting
herstelde het elftal zich. Tijdens een
goed opgezette aanval kwam Ko-
ning in het bezit van het leer, dat
hij met een prachtig schot in de
touwen achter doelman Tol joeg.
(2-2).

Toen even later het eindsignaal
klonk, was een zucht van verlich-
ting bij de Zvm.-supporters hoor-
baar.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
In afdeling West, 2e klasse a, ziet
de situatie er thans als volgt uit:
Q.S.C. 11 7 2 2 16 29-15'
H.R.C. 12 7 2 3 16 20-20
Vitesse '22 12 6 3 3 15 33-32
Zandvoortm. 1 0 - 4 5 l 13 20-1(3
Purmersteijn 11 6 l 4 13 24-19
V.V.A. 12 5 3 4 13 24-24
Alc. Victrix 12 5 2 5 12 32-21
Watergr.m. '11 4 3 4 11 20-22
West-Frisia .12 5 l 6 11 22-19
V.V.B. 12 3 2 7 8 19-24
W.F.C. 11 2 l 8 5 18-35
Kennemers 12 O 5 7 5 14-34

Sport en spel
Zandvoortse Bridgeclub
In de voorlaatste wedstrijd van de
tweede competitie staat in de A-lijn
het koppel Fabel-Schutte weer op
de eerste- plaats met 275,48%. Het
koppel Brcssois-Sjouwerman volgc
met 274.31%. Het koppel Kiewiet-
Klomp staat met 214,71% op de
laatste plaats.

In de B-lijn gaat de -fam. Cccps
met 274,07% en het dameskoppel
Kcrkman-v. Straaten met 267,14%
promoveren. Het koppel Mulder
Smid-Notterman bezet" "de tiende
plaats mot 221,73%.

In de C-lijn strijden do koppels
Kerkman-van Straaten met 264,16%
en Groeneweg-van der Werff niet
263,69% om de eerste -plaats. De
laatste plaats in deze lijn wordt in-
genomen door het koppel mevr. Ja-
cobs-Lorenz met 223,21%.

In de D-lijn promoveren het da-
meskoppel Dröse-Heldoorn met
279,31% en het dameskoppel Crok-
Berkhout met 254,87%.

De uitslagen van de door de ZBC
gespeelde viertallenwedstrijden lui-
den:

HBC 3-Zandvoort 2 49-48
R.K. Haarlem 5-Zandvoort 3 38-66
Haarlem-N. 2-Zandvoort l 33-47

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de
maand februari luidt als volgt:
1. W. J. Prinsen 34053; 2. H. Mole-
naar 33221; 3. H.Koning32831 en 4,
mevr. van Norden 32565.

Daar kunt u heen
Monopole
Vrijdag 3 t.m. donderdag 9 febr.,
8 ziur: film Makkers staakt uw wild
geraas.

*
Stadsschouwburg, Haarlem
Dinsdag 7 ]ebr. 8 uur: Ned. Come-
die met Cyprienne.
Donderdag 9 febr. S uur: Nederl.
Danstheater.
Zaterdag 11 febr., 8 uur: Haagsche
Comedie met „Een mal meisje".
Zondag -12 febr., 8 uur: Haagsche
Comedie met „Lieve leugenaar".

Zandvoortse Damclub
Tijdens de 13e ronde in de strijd om
de J. Termes-beker, behaalden in de
kopgi-oep Draijer sr. en jr. opnieuw
winst, evenals A. Hoekema en J.
van der Werff, F. van Beem en L.
J. van der Werff kwamen remise
overeen.

De gedetailleerde uitslagen lui-
den:

P. Verstcege-Th. ter Wolbeek 1-3.
M. Webcr-C. Draijer sr. 0-2
A. Hoakemp.-E. Fransen 2-0
J. van Dijk-C. üraijor jr. 0-2
G. ter Wo!teek-J. Schuiten 0-2
J. v.d. Werff-J. Hoekema 2-0
L. J. v.d. Werff-F. van Beem 1-1
(Afgebroken partij
J. Hoekema-J. Ovaa 0-2)

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Cor Bruyn - Arjen.
Frithjof E. Bye - De grote een-

zaamheid.
William Henry Hudson - Rima.
Segen Mishne - Heuvel 24 anc-

woordt niet.
Carel Smissaert - Het goud van

Afrika.
J. Visser-Roosendaal - Het zout der
• liefde.
Agatha Christie - Murder on the

oriënt express.
Paul Zumthor - Les hautes eaux.
Ontwikkelingslectuur
Dr. B. C. Damsteegt - In de dool-

hof van het Nederlands.
Hans Habe - Ik neem de hand-

schoen op!
De modelbouwer.
Prof. dr. H. van Oyen - Christelijke

ethiek.
J. Veering - Spelenderwijs zuiver

Nederlands.
B. A. C. van der Werf - 150 speel-
figuren bij bridge.
De Zwerver.

Te koop;
VRIJSTAAND HUIS m. gro-
te tuin, 7 k., serre, badk. en
zomerhuis. Dir. te aanv. Inl.
Mak. J. W. Apol, De Favau-
geplein 43huis, telefoon 2756.

Gevr. v. mei en juni voor
gez. m. 2 k., gem. BENE-
DENHUIS m. tuin, dicht
bij zee. Bronshof, Vecht-
straat 102, A'dam-Zd.
Te huur gevr. VRIJ HUIS

m. 8 bedden van 15 juni
tot l sept: Br. aan Mr. B.
Randag, Mollaan 5, Bloe-
mendaal.
Gevr. MEISJE v. 2 ocht.
p.w. Dinsdag na 6 u., Zarid-
voortselaan 123.
WERKSTER gevr. maan-
dags hele dag. Mr. Troel-
strastraat 41, tel. 4040.

Aangeb.: flinke .moderne
WIEG m. tule kroon. •
Koningstraat Sla boven.
Te koop i.pr.st.z.: gesloten
VW BESTEL '57. Inl."Van
Olststraat 7, Haarlem-N.

Te koop: vrijstaand HUIS,
ƒ 37.500; 7 k., 2 keuk., gar.;
WINKELHUIS m. boven-
woning;
FLAT, ƒ 32.000,-.
Mak. K. C. van den Broek,
Sandvoort.

VERSTELNAAISTER
b.z.a. bij zichzelf thuis. Br.
nr. 1101 bur. Z. Crt.

GEVONDEN: witte POES
met cyp. vlekken. Hannie
Schaftschool, Herenstr. 11.
Wilt u VAKKUNDIG uw
huis BEHANGEN hebben?
Bel dan 3116, Heemeijer,
v. Ostadestraat 7a. Tevens
het adres voor stofferen
van uw. meubelen en het
leggen van alle soorten
vloerbedekking.
Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:
© Actueel nieuws geven

van velerlei aard:
© Zijn kritische en sti-

mulerende taak eerlijk
vervullen;

® Een tikje spot e-n hu-
mor niet vergeten
Zandvoortse Courwt

Achterweg l - Telef. 3135

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascombinatiè, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, "ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. 'enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HÓEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 11 febr., 8 uur
Haagsche Comedie

Een mal meisje

Zondag 12 febr., 8 uur
Haagsche Comedie

Lieve leugenaar

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

CJLFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Wie spaart bij DE SPAR
.-<\ weet wat werkelijk
^S nnnrriool ïovoordeel is.

dubbel zegelkorting = 20% op normale prijzen
geldig van 9-16 februari

Spar-thee QQ
roodmerk, 100 gram' ****

36 zegels = 18 et in de zegelpot

44 zegels = 22et in de zegelpot

1 literblik DoperwteJTJ en

i literblik Sperziebonen

samen lO^ct en Sparzegels

i pof augurken 79

Hazelnoot krokant 200 gram
28 zegels = 14 et in de zegelpot

elke 2e fles CardtlSCIC ,

f !•- goedkoper én 10%
elke 2e fles van 215 voor 115-10%

Bonbons ISO gram 98
40 zegels = 20 et in de zegelpot

elk 2e blikje

Witte bonen in tom.saus <
van 60 voor

Boerenmetworst 100 gram voor 44

bij l pak custard van 60-10%
blikje FrUitCOCktail

f M

van 85 voor Oj4-10%

Jam l pot 93
38 zegels = 19 et in de, zegelpot •

Jam l pot 98
40 zegels = 20 et in de zegelpot

Jam II pot
28 zegels = 14 et in de zegelpot

Knakworst blik met 8 stuks 120
48 zegels - 24 et in de zegelpot

Koek|e met 1O%
Cocos oublies -"250 grom 59'-10%

WERKELIJK VOORDEEL - 10°/.. KORTING - 1OO°I„ KWALITEIT

Voor

Famiiiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135 -

Elk iweede potje of blikje

OPLOS KOFFIE
EEN GULDEN

GOEDKOPER
Daar mag wel een extra kopje koffie op
gedronken worden: dat scheelt U een hele
gulden op Uw gezellige uitgaven deze
week. En ook nog 10°/o korting voor U.

TIEN
BOUILLONBLOKJES

Vwft fal®epiïjs
bij hoornijesmacaroni

'n Tip: wie koud thuis komt, krijgt een kop
hete bouillon, want bij ieder pak hoorntjes-
macaroni (ook bij vlugkokende) krijgt U
10 bouillonblokjes van 36 voor 18 centl

Elk tweede zakje of flesje

Zakje shampoo van 25 et.: 't tweede voor
13 et. Flesje van 95 ch: 't tweede voor
48 et. Bij een fles van 160 et. kost de
tweede maar 80 ct.l Zo kunt U bij de
ei-shampoo van 195 et. zelfs 97 et. verdienen.

sGELDIG VAN 8 T/M 1 4 FEBRUARI 1961

3 pullen

BIER
of 3 flessen Super Pilsener

nu voor f 1,20 samen
Kies het bier dat U het best bevalt:
Pilsener, Super-Pilsener of Oud Bruin. En
neem een eetlust opwekkende dronk bij
winterkost. Gezondheid l

Altijd een kassabon voor 10°/o korting. Öók bij de weekreclames



unsaags en vrijdags

Redaktie en
administratie: " .
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Reinier van 't Hoff ft '
Violist, kapelmeester en koordirigent

Jl. dinsdag 7 februari is op 86-jarige leeftijd overleden do heer Rei-
nier van 't Hoff, oud-dirigent van de Zandvoortse Muzickkapel- en tal
van andere muziekgezelschappen in Haarlem en omgeving.

Reinier van 't Hoff, die verleden
jaar januari ter gelegenheid van z'n
85e verjaardag op imposante wijze
werd gehuldigd, heeft zich van
jongs af aan, aan de muziek ge-
wijd. ,

Op vijfjarige leeftijd ontving hij
zijn eerste vioollessen in Haarlem.
Op dertienjarige leeftijd kwam hij
in het orkest van de Haarlemse
schutterij. Later ging van 't Hoff
over naar de H.O.V., waar hij werd
benoemd tot eerste violist.

Na zijn dienstplicht te hebben
vervuld vertrok hij op uitnodiging
van de hoboïst Staal als solo-klari-
nettist en violist naar Rusland, waar
hij concerten gaf in het toenmalige
St. Petersburg en Kiev. Daarna
maakte Reinier van 't Hoff een toer-
nee door Duitsland. In 1903 keerde
hij terug naar Nederland om met
de door hem gevormde Marine
Schauspieler Kapel te concerteren
in Zandvoort.

Vervolgens werd hij benoemd tot
dirigent van de Zandvoortse muziek-
kapel,. waar hij veertig jaar werk-
zaam bleef. Daarna werd hij kapel-
meester van de toenmalige E.S.M.-
fanfare, thans N.Z.H.-kapel. Tevens
was hij dirigent bij „Excelsior" en
„Kunst na arbeid" in Heemstede.

Ook had hij jarenlang de . leiding
van de door hem opgerichte Haar-
lemse Politiemuziekkapel en was hij
dirigent van de muziekvereniging-
„Wilhelmina" in Santpoort, „Kunst
na .arbeid" in Bennebroek, de Haar-
lemse Postfanfare (thans Harmo-
nie), en de Harmoniekapel van de
Leidse tram. Verder had Reinier
van 't Hoff een eigen strijkje in
Haarlem en bovendien nog de lei-
ding „. van.. twee,. zangverenigingen,
een kinderoperettevereniging in
Zandvoort en een maridolinevereni-
ging in Zandvoort en Bennebroek.

Ter gelegenheid van zijn 75e ver-

Vrouwenwereldgebedsdag
Het stemt tot grote voldoening dat
wij Nederlanders, vaak. door zuilen
gescheiden, bij belangrijke gebcur-
tenissen de verschillen kunnen ver-
geten en tezamen willen werken aan
een groot doel.

Dit is bewezen in de oorlogsjaren,
bij onze bevrijding, bij een grote
ramp. Dit bewijzen ook de vrouwen
op de wereldvrouwengebedsdag. Op
deze gebedsdag willen zij de gren-
zen doorbreken en tezamen getui-
gen in verschillende kerken, met
een liturgie, die ieder jaar door een
ander." kerkgenootschap wordt sa-
mengesteld. Dit jaar is de liturgie
samengesteld door de Oosterse kerk.
Vrijdag 17 februari wordt' de we-
reldgebedsdag gehouden. In Zand-
vpbrt vindt deze plaats in de .Gere-
formeerde Kerk aan de Julianaweg
om 20 uur.

Voor deze samenkomst verenigen
zich de leden van de Hervormde,
Gereformeerde, Lutherse, Remon-
trantste en Doopsgezinde kerken, de
Ned. Protestantenbond en het Le-
ger des Heils.

Het bestuur

Burgerlijke Stand
S—9 februari

Geboren: Robert Jan, z.v. N. G.
Molenaar en' E. Bijlsma; Hendrika
Maria Elisabeth, d.v. N. F. van Pe-
tegem en D. Weber.

Overleden: Johanna Susanna Ca-
tharina Jansen, oud 91 jaar, gen.
gew. met A. Meijer; Maarten Paap,
oud 70 jaar, gehuwd m. J. Schaap;
Simon Jacobus Diependaal, oud 88
jaar, geh. gew. m. A. Schelvis.

Geboren buiten de gem.: Martin,
z.v. G. H. Klef er en A. Bleesing;
Thomas Simon, z.v.. P. G. Geusen-
broek en J. E. M. Kruijff; Barbara,
d.v. Th. Lagerweij en B. E. Sijtsma;
Gijsbertus Jacobus Maria, z.v. G. G.
van Staveren en C. G. de Boer.
Overleden buiten de gem.: Jan Mo-
lenaar, oud 84 jaar, geh. gew. met
A. de Wid.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w.

jan.
l.w.

12 0.27
13 1.39

strand
berijdbaar

8.30 12.59 21.— 4.30-11.—
9.30 14.01 22.— 5.30-12.—

14 2.37 10.30 14.57 23.— 6.30-13.—
15 3.30 11.30 15.44 23.30 7.30-13.30
16 4.15 12.— 16.28 -.- 8.00-14:30
17 4.58 0.30 17.13 13.— 9.00-15.—
181 5.43., 1.— 17.59 13.30 9.30-16.—
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

jaardag werd hem de zilveren ere-
medaille verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau toegekend.

De teraardebestelling heeft he-
denmiddag plaata gehad op de
Noordevbegraafplaats aan de Ver-
gierdeweg in Haarlem-Noord.

Cheque voor Toltèn
J.l. dinsdag heeft de eerste secreta-
ris van de Chileense ambassade, de
heer José Miquel Barros, in de aula
van do Wim Gertenbachschool uit
handen van drie scholieren de
cheque van ƒ 3333,— in ontvangst
genomen ten behoeve van de we-
deropbouw van Toltèn.

Dit bedrag was door de leerlingen
van de school, tijdens een door de
scholieren zelf gevoerde actie, bij-
een gebracht.

De heer Barros, die bijzonder ver-
heugd was met het resultaat van
deze actie, overhandigde uit dank-
baarheid voor deze steun de school
zes gramofoonplaten met folkloris-
tische muziek uit Chili.

Westen kijkt naar Brazilië
en naar de nieuwe president van dit land

Brazilië, de grootste en ook op menig ander terrein imposantste staat
van 55uirl-Amerika, vraagt sinds het einde van de tweede wereldoorlog
steeds meer onze aandacht.
Niet alleen door de emigratie en de industriële vestigingen en projec-
ten van Nederlandse bedrijven, maar ook door de politieke en econo-
mische ontwikkeling die hot. land doormaakt en waarvan de invloed
voelbaar is in geheel Zuid-Amerika.

Voelbaar ook in Noord-Amerika en
West-Europa, waar men de gang
van zaken in Brazilië met aandacht
volgt.

Brazilië is voor het westelijk half-
rond ' een natie van belang gewor-
den, een belang dat zwaar weegt.

De presidentsverkiezingen in dit
land en de installatie van de nieuw
gekozen president op 31 januari jl.,
hebben dan ook, meer dan In het
verleden het geval was, in h'et mid-
delpunt van de belangstelling ge-
staan.

In oktober versloeg Janio da Sil-
va Quadres, met ^overgrote meerder-
heid; zijn mede-kandidaten voor het
presidentschap en werd voor de
eerstkomende vier jaar tot presi-
dent gekozen.

Wie is deze Janio Quadres? Een
politicus die tijdens zijn verkie-
zingscampagne net zoveel aspecten
van zijn wezen had getoond als er
stemmen moesten worden gewon-
nen.

Deze vraag wordt in onderstaan-
de beschouwing belicht door zijn
landgenoot, de publicist Orlando
Martinez.

Geroutineerde waarnemers van
het politieke leven in Latijns-Ame-
rika weten maar al te goed, dat het
buigen naar alle kanten een zeer
bijzondere karaktertrek vertoont.
Caudiïlo's, dictators, en zelfs de mi-
litaire putschisten in de onderhavi-
ge landen zijn hun actie steevast
begonnen met steun van bevolkings-
groepen, en soms zelfs geschraagd
door een echte meerderheid. Stee-
vast heeft hun program ook wel een
zweem vertoond van de democra-
tische idealen: strijd tegen verkie-
zingsfraude en ambtelijke ' corrup-
tie, en eerlijk staatsbestuur door en
voor het volk. Nooit kwamen zij
aan de macht na een pleidooi voor
dwingelandij of voor het opdoeken
van de vrijheid. En wanneer de
caudillo eenmaal aan het bewind
was, dan bleef hij kwistig lippen-
dienst bewijzen aan. de „verdediging
der democratische beginselen". Bij
het definiëren der democratie heeft
Lincoln nooit fraaier formuleringen
gevonden dan generaal Trujillo.

De geschiedenis van Brazilië ver-
schilt echter wel van die van de
rest van Latijns-Amerika. Over het
algemeen was kalmte het wacht-
woord. Misschien werd de geaard-
heid der Portugezen wat getemperd
door de koele winden die over hun
moederland waaien vanuit het kou-
de noorden van de oceaan. Toch
zijn er ook perioden geweest waar-
in de hartstochten der Brazilianen
oplaaiden tot een tropische hitte.
Zulk een periode was er bijvoor-
beeld heel in het begin van
hun moderne economische • en poli-
tieke geschiedenis, dat wil zeggen
tijdens de 24-jarige hegemonie van
Getulio Vargas. Geen levensrelaas
van Brazilië, en zelfs van heel Ame-
rika, zou volledig zijn zonder Getu-
lio — de naam waarmee hij altijd
werd aangeduid. Het zijn de Getu-
listen geweest, die door Quadros
verslagen werden toen hij de strijd
om het presidentschap had aan-
vaard.

Tegen de geweldige zwier van
Brazilië dat zo breed en zo diep is
en zo vol van steeds weer uitbotten-
de wcelderigheid stak .Getulio Var-
gas af als een fosforescerende zoe-
mende bij. Hij kwam uit een oud
gaucho-geslacht. Tot zijn politiek
arsenaal behoorden ook de lessen
die hij op de pampa's had geleerd

— wanneer hij spreken moest en
wanneer hij zich koest moest hou-
den. Men heeft van hem wel ge-
zegd dat hij in tien talen kon zwij-
gen; en dat hij zijn sokken uit kon
doen zonder eerst zijn schoenen uit
te trekken. Hij was groot geworden,
met een lasso in zijn handen en een
paard tussen zijn knieën. De lasso
werd een soort glacé handschoen,
en het was Brazilië en geen paard
dat hij vele jaren tussen de knieën
had. Maar hij hield er wel van zijn
volk te leiden zoals men een kudde
voortdrijft, en met trotse vaderlijke
ranchersblik die kudde vet en glan-
zsnd te zien • worden. Vargas werd
president in 1930 en hij wist zich
te hoeden voor de adders in 't gras,
die hadden kunnen bewerken dat hij
uit het zadel werd geworpen. Gau-
cho's zijn dat gewend; hij kon het
gras horen groeien.

In 1954 werd het aanzwellend ge-
mor van volksmisnoegen hem te
luid — hij pleegde zelfmoord.

In januari 1956 werd de klein-
zoon van een Tsjechisch immigrant
Juscelino Kubitschek president van
Brazilië. Zijn openlijk-beleden doel
werd samengevat in een melodra-
matische leuze: „Vijftig jaar voor-
uitgang in vijf". Hij bepleitte forse
maatregelen om de produktie van
landbouw en industrie te stimuleren
en zodoende niet alleen nog meer
inflatie te voorkomen, maar ook de
kosten van levensonderhoud te ver-
lagen. Hij was daarbij stellig te op-
timistisch. Wel is er steeds meer'
verscheidenheid gekomen in 's lands
uitvoer maar de afhankelijkheid
van de koffie is er niet sterk door
verminderd. Doch Kubitschek heeft
een grote en spectaculaire stap ge-
daan om de Brazilianen naar de
maagdelijke gebieden van het Wes-
ten te verwijzen. In april 1960 ver-
plaatste hij officieel 's lands be-
stuurscentrum naar de nieuwe
hoofdstad Brazilia, voor welks aan-
bouw in eerste aanleg ƒ 1900 miljoen
was uitgegeven. De mogelijkheid is
nu geopend, dat Brazilië's ont-
zaglijke en vruchtbare gebieden tot

de.
Onlangs hebben de
organisatoren van 't

„Holland Festival"
het festival-program-
ma voor dit jaar be-
Jtend gemaakt. V/i)

kunnen er nog steeds niet in een
juichstemming o>ier raken.

Ook nu weer treft men op het
programma grote en beroemde na-
men aan, zowel onder de vertolken-
de als sclieppende kunstenaars.
Maar waar men tevergeefs naar
zoekt is de hoop, de belofte, het ex-
periment, de durf die aan zo'n
kunstzinnig evenement zijn zin sou
moeten geven. Er zal veel moois te
zien en te horen zijn, laten toe daar
erkentelijk voor zijn, maar zeker
niet uitbundig. Met dit festival-pro-
gramma, evenals met de voorgaan-
de, leven we in het verleden.

Alles wat onze voorgangers, wier
namen en werk ons reeds lang be-
kend kunnen zijn, gemaakt hebben,
vinden we opeengehoopt in een
korte spanne tijds. Dat we heden
ten dage echter meer dan ooit be-
hoefte hebben aan een ontmoeting
met de mogelijkheden van onze
eigen tijd, aan alles wat onze eigen
tijd ons duidelijk kan maken voor
onze eigen toekomst,' die behoefte
vindt geen aandacht binnen de wal-
len van Kurhaus of theater.

Reeds voor het festival begint is
liet geschiedenis, waardevolle ge-
schiedenis, tot zo groot mogelijke
actualiteit en intensiteit gebrachte
historie — maar geschiedenis.

Dit is zeker de veiligste weg,
•maar het is .ook de minst belang-
wekkende loeg en voor de schep-
pende kunstenaar van deze tijd be-
slist niet bemoedigend. Hij heeft
nog geen recht op gala. Met name
op 't gebied van de beeldende kunst
sprin'gt dit in het oog.

Het festival-programma beperkt
zich in hoofdzaak tot een verwijzen
naar hetgeen zich sinds jaar en dag
in onze musea bevindt. Het zwaaien
met namen als Rembrandt en Van
Gogh doet wel wat té schematisch,
te gesmeerd aan en getuigt van
weinig zin voor oorspronkelijkheid.
Er is in de periode die valt tussen
deze twee grote namen en ook daar-
na het een en ander gemaakt, dat de
aandacht stellig verdient.

Op belangrijke punten moet men
dus besluiten tot een afstand tussen
het Holland-Festival en de mens
van deze tijd. Er zal tegenover dit
manco ongetwijfeld veel staan. Dat
is. verdienstelijk en troostrijk, maar
het kan het ontbreken van de vër-
sc7iilletide essentiële dimensies aan
dit festival niet vergoeden.

ontwikkeling komen, die nu nog zo
leeg zijn als de Sahara, terwijl mil-
joerien Brazilianen als' krabben aan
de stikvolle kust vastgeklemd, een
schamel leven leiden. Maar Kubit-
scheks ambtstermijn is thans afge-
lopen.

Janio Quadros' embleem 'tijdens
zijn verkiezingscampagne was een
bezem, symbool van zijn -wens cor-
ruptie te bestrijden en hervormin-
gen in te voeren. Zijn voornaamste
taak zal echter zijn, de inflatie te
stuiten en . •voct-irt. te gaan met het
gevarieerder maken van de econp-
mie. . - .

Een van de opvallendste trekken
van de Braziliaanse economie in de
jongste paar jaar is wel geweest:
de ingrijpende depreciatie van de
waarde van het geld. De cïuzeiro
is thans een van de zwakste devie-
zen ter wereld. In 1958 nam het be-
drag van het in omloop zijnde geld
met 24% toe, in 1959 beliep de stij-
ging 29%, en in 1960 is zij opge-
veer even groot geweest. Een stij-
ging van de minimum-lonen met
60%, in het begin van 1960, heeft
ook veel bijgedragen tot de ver-
snelling van het inflatie-proces.

Dit alles weerspiegelde zich na-
tuurlijk in een snelle stijging der
prijzen. Verleden jaar ging het in-
dexcijfer voor de kosten van le-
vensonderhoud met 52% omhoog,
hetgeen bijna driemaal zoveel was
als de stijging in het jaar tevoren.
Naarmate de waarde van de cruzei-
ro afnam moest er meer worden be-
taald voor de invoer. Men verwacht
dat het tekort op de betalingsba-
lans dit jaar wel tot bijna 600 mil-
joen gulden zal stijgen. Vooral de
levensmiddelen werden merkbaar
duurder, en in normale jaren be-
staat een kwart van Brazilië's in-
voer uit levensmiddelen. Dit alles
heeft natuurlijk veel ellende teweeg
gebracht onder de arme bevolkings-
groepen.

(Vervolg op pag. Z)

Folklorevereniging „De Wurf"
Tijdens de j.l. maandag gehouden
jaarvergadering' van de Buurtvor-
eniging „De Wurf", werd met alge-
mene stemmen besloten de naam
van de vereniging te wijzigen in
Zandvoortse Folklorevereniging „De
Wurf". Tevens werd besloten de
vereniging, die tot op heden alleen
maar leden kende, uit te 'breiden
met werkende leden, donateurs en
donatrices.

Het ligt in de bedoeling om in de
toekomst elk winterseizoen twee
folkloristische avonden te geven met

Afvoerproject gegund
Het college van b. en w. heeft de
fa. J. Mens te Lisse de aanleg ge-
gund van een afvoerriool naar de
verzinkingsvijver van de rioolwater-
zuiveringsinstallatie voor een bedrag
van ƒ 105.000,-.

toneelspel en volksdansen. De eerst-
volgende avond is vastgesteld op
zaterdag 22 april in zaal Zomerlust.

De Zandvoortse Folklorevereni-
ging „De Wurf" doet een beroep
op ieder, die het oude Zandvoort een
warm hart toedraagt, donateur of
donatrice te worden van de vereni-
ging. Men kan zich hiervoor opge-
ven bij de secretaris H. Gansner,
Brederodestraat 60,
meesteresse

de penning-
Bakkenhoven,

Poststraat 12 en de voorzitter J. Ge-
be, Thorbeckestraat 15.

Internationaal toernooi
Zondag 5 maart a.s. wordt in ho-
tel Keur een internationaal tafel-
voetbaltoernooi georganiseerd door
de afdelingen Zandvoort en Amster-
dam van de Ned. Tafelvoetbalbond.
Aan deze ontmoeting zal worden
deelgenomen door teams uit België
en Engeland.

Klacht van commissie
De Comm. tot wering van school-
verzuim heeft aan het college van
b. en w., rapport uitgebracht, over
de werkzaamheden van de commis-
sie in 1960. In dit rapport' stelt de
commissie o.m. vast, dat het meer-
dere malen voorkomt, dat ouders
hun kinderen meenemen op reizen
die buiten de, schoolvakanties, val-
lén, terwijl, ook" vóór het .doen van
inkopen de school werd verzuimd.

In verband hiermee vestigt het
college de aandacht van de ouders'
en verzorgers van . leerplichtige .kin-.,
deren op het feit, dat dit. verzuim
niet 'in' het' belang is van het onder-
wijs van de kinderen en in strijd
met de leerplichtwet.

Benoeming van voorzitter
Tot voorzitter van de Contactcom-
missie Culturele Belangen is be-
noemd de heer C. Schaap, tot plaats-
vervangend voorzitter de heer W. F.
P. Berlott.

Geslaagd
voor patroonsdiploma
De heren M. Keur en J. van der
Werff zijn deze week geslaagd voor
het patroonsdiploma brood- en ban-
ketbakker.

Ledenbijeenkomst P.v.d.A.
De plaatselijke afdeling van de Par-
tij van de Arbeid komt hedenavond
in Ons Gebouw in ledenvergadering
bijeen. Tijdens deze bijeenkomst zul-
len do congresvoorstellen worden
behandeld en twee afgevaardigden
naar het congres worden aangewe-
zen. Het plaatselijke bestuur van de
afdelingen is thans als volgt samen-
gesteld: G. J. Sterrenburg, voorzit-
ter; A. J. van der Moolen, vice-
voorzitter; A. Mol-van Bellen, se-
cretaresse; Chr. Alders, 2e secreta-
ris; F. Poots, penningmeester; T.
Zonnenberg en K. Sant, leden.

Club «rganiseert kienavond
Zaterdag 18 februari a.s. organi-
seert de Zandvoortse teenagersclub
een kienavond in het gebouw „De
Witte Zwaan".

Bijzondere zegels
De postadministratie van Neder-
lands Nieuw-Guinea zal op 5 april
1961 twee bijzondere frankeerzegels
uitgeven ter gelegenheid van de
Nieuw-Guinea Raad.

Voor beide zegels, in de waarden
van 25 cent (blauwachtig groen) en
30 cent (wijnrood), is hetzelfde ont-
werp gebruikt, namelijk een voor-
stelling' van het door ir. A. van
Noortwijk .ontworpen gebouw voor
de Nieuw-Guina Raad te Hollandia.

Ook de zegels zijn door ir. Van
Noortwijk ontworpen. De zegels zijn
verkrijgbaar van 5 april 1961. De
verkooptermijn is vastgesteld op
drie maanden na de datum van de
eerste uitgifte; de geldigheidsduur
eindigt op 31 december 1962.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN

PROVINCIAAL ' STUDIEFONDS
, • NOORDHOLLAND

Gedeputeerde Staten van Noordhol-
land maken bekend, 'dat ten behoeve
van personen met voldoende be-
gaafdheid, die in de provincie Noord-
holland woonachtig zijn of (ingeval
van minderjarigheid) wier ouders in
deze provincie wonen, en die niet in
staat zijn de kosten van hun voor-
genomen of reeds aangevangen stu-
die te betalen, in die kosten een toe-
lage uit de provinciale kas kan wor-
den verleend, in de vorm van een
renteloos voorschot of van een beurs.

Ben dergelijk toelage kan wor-
den aangevraagd voor:
het bezoeken van een inrichting
voor onderwijs of een instelling voor
kunsten of wetenschappen; het vol-
gen van een cursus ter verkrijging
van maatschappelijke bekwaamhe-
den;
het voorbereiden van de publicatie
van een wetenschappelijke verhan-
deling over een onderwerp van ge-
westelijk of regionaal belang.

Aanvragen om een studietoelage
als hier bedoeld voor het studiejaar
1961/1962 behoren vóór l mei 1951
te worden ingediend bij Gedeputeer-
de Staten van Noordholland, Dreef
3, te Haarlem.

SALON

Internationale coiffures
Manioure — Teinture
American Ten minute

Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat 11, tel. 2723

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en
A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058

WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720

APOTHEEK:
11 t.m. 17 februari:

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 12 februari
Dierenarts J. Berjers
Raamsingel 28, Haarlem, telefoon
13164

Vergaderkalender
10' febr. Personeelsvereniging, gem.

(ambtenaren, Filmavond;jHGemeen-
llschap'smiis, .JKÖh.' N.Z.Hbll. Red-
'ding Mij. 'h ™ ' '"' W

14 febr. Ned. Ver', vaa Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Jaarvergadering
en filmvertoning, Gemeenschaps-
huis.

21 febr. Humanistisch Verbond Ge-
meenschap Zandvoort, lezing, Ge-
meenschapshuis, zaal 8.
Spr. J. v. d. Molen, Haarlem. Ond.
Sexuele' opvoeding en moderne
jeugd.

21 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr.
J. W. van Zeijl.

24 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen
afd. Zandvoort, EMKA show, Ge-
meenschapshuis, verzorgd door
mevrouw M. Krispijn.

25 febr. Zandv. Reddingsbrigade,
dans- en kienavond, hotel Keur.

8 maart, Ned. Ver, v. huisvr., afd.
Zandvoort, koffieuurtje, Meijers-
hof.

13 maart, Ned. ver. v. huisvr. afd.
Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis. Mevr. Kerp-Schlesinger over
Schaarkunst. ,

13 maart, 't Helm', cabaret Tingel
Tangel, Zomerlust.

13 maart, Geref. mannenver. Calvijn.
„Politieke rondblik", spr. mr. B.
W. Biesheuvel, Zomerlust.

22 maart, Ned. ver. v. huisvr., afd.
Zandvoort, lezing over schoon-
heidsbehandeling,
huis.

Gemeenschaps-

P R Ë D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 12 februari

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Jeugddienst in het jeugdhuis

19 uur: ds. R. H. Oldeman.
Jeugdkapel in het jeugdhuis

• 10.30 uur: de heer W. Doevendans

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 12 februari
10.30 uur: ds. A. J. Snaayer (dg)

uit Haarlem.
Het Huis in de Duinen:

19.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.)
uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
Zondag 12 februari
(Ie Lijdenszondag)

10 uur: dr. p. "J. Richel, Heem-
stede.
17 uur: dr. P. J. Richel.

Cat. zondag 15

PAROCHIE H.H. AGATHA,
Grote 'Krocht >
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
's Avonds om 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 u.; 's avonds om 7.30 u. Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 14 februari

15 uur: samenkomst in ,,Pniël":
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

JEHOVA'S GETUIGEN

Gemeenteboekstudie dinsdagavonc
8 uur Paradijsweg no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 12 februari, 9.45 u., 402 m
radiotoespraak' door prof. dr. G
Stuiveling: „Vijftien jaar georgani
seerd humanisme".

Moeder YoofheHere
Baby-huidje

24 maart, Hum. Verbond, gemeen-
schap Zandvoort, lezing, dr. A. L.
Constandse. „De zin van de dood
voor het leven", Gemeensch.huis.

24 maart, Personeelsver. gem. ambt-
Vertoning kleurendia's.

27 maart, Geref. mannenver. Cal-
vijn, lezing. Ds. G. N. Lammens,
„In dienst van de Heer", Zomer-
lust.

30 maart, Ned. Prot. Bond, afd.
Zandvoort, vrouwenmiddag, Brug-
straat 15.

(Vervolg, van pagina 1)

Westen kijkt naar Brazilië
In weerwil van 's lands zwakke

positie op 't stuk van de betalings-
balans en in weerwil van de toene-
mende financiële wankelheid is de
economische expansie wat het vo-
lume der totale produktie betreft,
tot dusver voortgegaan. Het ver-
trouwen in de toekomst lijkt onge-
schokt, en het binnenstromen van
kapitaal op lange termijn is in ze-
kere mate een compensatie geweest
voor het feit dat de export geen ge-
lijke tred kon houden met de groei
van hel bedrijfsleven. Buitenlandse
beleggingen stromen het land foin-
nen in een tempo van 1500 tot 1900
miljoen gulden per -jaar. H«c totaal
dor Amerikaanse beleggingen be-
loopt thans rond 5700 miljoen gul-
den. De nu optredende regering zal
een deel van die schuld moeten te-
rugbetalen, en dat zal heel wat ver-
gen van.'s lands economie.

Duurzame verbruiksgoederen wor-
den thans vrijwel compleet in Bra-
zilië geproduceerd en behoeven dus
niet langer te worden ingevoerd. De
import bestaat nu nagenoeg geheel
uit grondstoffen, machines en re-
servedelen voor de industrie en on-
ontbeerlijke levensmiddelen.

Een zeer belangrijk verschijnsel
is, dat 't aantal afnemers van Bra-
ziliaanse export-goederen gestegen
is. Dollar-tekorten noopten Brazilië
klanten te zoeken óp geheel nieuwe
markten (de traditionele markten
zijn de V.S. en West-Europa). Een
jaar geleden werd een handelsver-
clrag voor drie jaar geteke,nd met
de Sowjet-Unie. Sedertdien heeft de
regering-Kubitschek voor een klei-
ne 40 miljoen gulden aan Russische
ruwe olie en olie-produkten inge-
voerd in ruil voor cacao, koffie en
andere artikelen. Ook met .Tsjecho-
slowakije en Oost-Duitsland heeft
Brazilië handels-akkoorden gete-
kend. In ruil voor koffie ontvangt
het machines voor landbouw, we-
genbouw en hydro-elektrische cen-
trales, benevens kunstmest. Voorts

'/i

Sport en spel
Zandvoortmeeuwen • ,'
Uitslagen zondag 5 februari:

Purmersteijn-Zandvoortm. 2-2
WSV '30 2-Zandvoortm. 2 , 1-1

De overige wedstrijden, zowel za-
terdag als zondag, werden alle afge-
last. - » ' . - , •
Programma zaterdag 11 februari: •

Zandvoortm.-SIZO • 16 u.
167 Tw. Jeugd-Zandv.m. 2 15 u.
Adspiranten:
190 Zandv.m. a-Kenn.l. a 14.30 u.
205 Zandv.m. b-Ripperda a 15.30 u.
209 Halfweg a-Zandv.m. c 15.30 u.
247 Zandv.m. f-Kennl. c 14.30 u.
262 Bl'daal d-Zandv.m. g 15.15 u.
266 Schoten e-Zandv.m. h 15.15 u.
Programma zondag 12 februari:

Zandvoortm.-QSC 14.30 u.
19 Bl'daal 3-Zandv.m. 3 9.45 u.
61 Zandv.m. 4-TZB 2 12.30 u.
57 SHS 2-Zandvoortm. 5 12 u.
98 Zandv.m. 8-TZB 4 12.30 u.

Junioren:
108 Velsen a-Zandv.m. a 14.30 u.
132 Zandv.m. b-EHS b 9.45 u.
138 Zandv.m. c-RCH d 9.45 u.
149 HFC e-Zandv.m. d 12 u.
152 Schoten b-Zandv.m. e 12 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal van Zv.m. komt
a.s. zondag in de 'ontmoeting tegen
QSC uit Wormerveer in de volgen-
de opstelling uit: 'Kniese; Stokman
en Stobbelaar; Kraaijenoord, Ko-
ning en Water; Visser, Jacobs,
Keesman, Oosterbaan en Halder-
man. Reserves zijn: Ter Wolbeek,
Van der Steen, Jansen en Zwem-
mer.

Bronchïletten
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Programma sondag IS februari:
Heren: ZHC 1-Kicvieten 3 14 u.

Amsterdam 7-ZHC ,2
ZHC 4-SaxenburgèrV 10.30 u

Dames: ZHC I-Rood Wit 2 12.30 u
ZHC 2-Ever Swif t 5 12.15 u

Jeugd:
Meisjes c-Moisjes b 10.30 u.
Jongens d-Alliance q 14 u

Programma zaterdag 11 februari:
Jeugd:

BDHC c-Meisjes a
BDHC f-Melsjes b,.
Jongens a-Alliance c 14 u
Jongens b-Alliance e 15.30 u
Alliance f-Jongens;c

Adspiranten:
Mecki's-Haasjes 14 u
Konijnen-Veldmuizen 15.30 u
Boxers-Wolven 14.50 u

Programma woensdag 15 februari:
Adspiranten:

Wolven-Rood Wit 14.15 u
BMHC-Beren

K.J.C. Zandvoort
Woensdag1 jl. speelde KJC Zand'
voort de tweede rond van het club-
kamp.ioensehap voor de maand fe-
bruarj. De uitslag luidt: no. l J. v.d
Wolde; 2. Dr, Visser jr;3'Vj. Paap
4. J.*Zwemmer.' £ $

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 11 februari:
Adspiranten:
218 Concordia c-TZB a 15.30 u.
273 O. Gezellen g-TZB c 15.15 u.
Programma zondag 72 februari:

42 'Geel'Wit 2-TZB l * ~ ' 12 ü.
61 Zandv.m. *4-TZB 2 12.30 u.
75 SHS 3-TZB 3 14.30 u.
98 Zandv.m. 8-TZB-4' 12.30 u.

121 Alliance jun. a-TZB a 14.30 u.
142 TYBB jun. d-TZB b 12 u.

Zandvoortse Korfbalclub
A.s. zaterdagmiddag spelen de ads-
piranten van Oosthoek a tegen
Zandvoort a.

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeerwerk '

Telefoon 2937 of 02500-17069

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De jaarvergadering van de gym-
nastiekvereniging O.S.S. is vastge-
steld op 23 maart a.s. Periodiek af-
tredend zijn de heren J. H. B. Brink,
M. Castien, H. Malingré en W. Keur.
Uitgezonderd laatstgenoemde stel-
len allen zich herkiesbaar. In de va-
cature-W. Keur wordt door het be-
stuur de heer C. de Krijger kandi-
daat gesteld. Het bestuur besloot de
jeugdlessen voor Zandvoort-Noord
in verband met de grote toeloop,
verder uit te breiden.

In de Wilhelminaschool heeft het
bestuur de z.g. blijf-fit les voor da-
mes weer ingesteld.

Tenslotte wordt medegedeeld dat
de gymnastiekvereniging „Turn-
lust" uit Beverwijk haar • vijftig-ja-
rig bestaan herdenkt met i een gym-
nastiekschouwspel. De première van
dit schouwspel zal op 1§ februari
a.s. in het Kennemer theater te Bo-
verwijk plaatsvinden.

is overeengekomen- dat Tsjechische
technici toezicht zullen houden op
de installatie van een hydro-elek-
trische centrale die het grootste in-
dustriële complex zal zijn dat ooit
door Tsjechoslowakije is geëxpor-
teerd.

Janio Quadros aanvaard zijn
ambt met de steun van een grote
meerderheid van Brazilië's 66 mil-
joen inwoners — een aantal dat
jaarlijks met l miljoen toeneemt.
Die mensen vormen allen tezamen
de waardevolste aktiefpost van hun
land. Tot dusverre waren zij in
meerderheid slecht gevoed, slecht
behuisd, slecht gekleed en vaak
ziek; en meer dan de helft kan met
lozen en. schrijven. Een derde van
het totaal leeft in wat men een ex-
plosieve armoe kan noemen. Maar
thans beginnen zij van barrevoeters
schoendragers te worden, en voort-
durend zullen zij elk jaar meer
gaan gebruiken. Naarmate hun le-
venspeil stijgt • zal ook de stijging
van het bevolkingstal groter wor-
den, en zij beschikken over hun
eigen paraat en enorm gehied, dat
op hen ligt te wachten. Men be-
hocft er hen niet aan te herinneren,

want zij weten best dat hun land
even groot is als de Ver. Staten
en dat «hun wellicht een nog rijkere L
toekomst beschoren is. n

j De grote vraag- luidf, thans";'zal
Quadros bieden' wal men van nem,,
verwacht? Tijdens zijn verkiezings-,,
campagne was hij als Ceasar:, alle's'
voor allen. De zakenlui beloofde hij
een conservatief beleid; de plannen-
makers: buitenlandse beleggingen;
de boeren herinnerde hij aan zijn
bezoek aan Cuba en zijn bewonde-
ring voor Gastro; de communisten
herinnerde hij aan het bezoek dat
hij verleden jaar aan Moskou
bracht, en hij liet iets doorscheme-
ren van een mogelijke erkenning
van Sowjet-Unie en China; om de
nationalisten te winnen ging hij te
keer tegen buitenlandse uitzuigers.
En Quadros werd gekozen als een
onafhankelijke. Laat ons wel beden- -
ken, dat hiervan gevaarlijke prece-
denten bestaan.

Europese dictators hebben altijd
verband gehad met politieke par-
tijen. Hitler had zijn nazi's, Musso-
lini zijn fascisten, Franco zijn fa-
lange. Maar Latijnsamerikaanse dic-
tators zijn altijd individualisten.
Perón had geen politieke partij en
hetzelfde geldt, voor Vargas, Batis-
ta, Trujillo of Somoza.. Ook Janio
Quadros heeft er geen.

Sanap/r/n
blust snel opkomende' griep-

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652

Thans ook fel. 4200
WONINGRUIL

Amsterdam-W.-Zandvoort
Aang. vrij bovenh. bev. k.,
3 sik., bovenk., zolder, vlie-
ring, badk., keuk., veranda.
Gevr. vrij huis in Zandv.
Br. Polderman, Bonaire-
straat 72/2, A'dam.

WONINGRUIL
Amstelveen-Zandv. • of oing.
Mod. herenh., 6 k., badk.,
c.v., gar., tel., ,vrij uitz.,
huur ƒ "120 p.m.,' Gevr. < huis
in Zandv., mag ook kleiner
zijn. Br. nr. 1201 Z. Crt.

GEM. WOONRUIMTE ge-
vraagd-v.-gez. xn.~2„kind.. v.
enige maanden. Br. ond. nr
1208 bur. Z. Crt.

Gevr: ongem. geheel vrij
BOVENHUIS ' (perm.) v.
v. echtp. (z.k.) (midb.lft.).
Br. nr. 1210 Z. Crt.

Hotel te Zandvoort vraagt
voor a.s. seizoen:
KOFFIEJUFFROUW; ' ̂
KAMERMEISJES/

SERVEERSTER;
en KNECHT in alg. dienst.
Br. nr. 1204 bur. Z.Crt.

DANCING ter overname
gevr. Br. 1207 bur. Z.Crt.

Jonge architecten zoeken
WERKRUIMTE.
Br. nr. 1209 bur. Z. Crt.

TE HUUR GEVR.: van 15
juli tot 15 of 31 aug. voor 3
pers. ZITK. en 2 SLiPK. of
ZIT-SLPK. en l SLPK.
zonder keuken. Br. nr.1211
bur. Zandv. Cour.

Zeepost
Argentinië: ms „Algorab", 13/2

ms „Westland" 16/2
ms „Arlanza" 16/2

Australië: ss „Delphic" 12/2
ss „Amerskerk" 15/2
ss „Orion" 16/2

Brazilië: ms „Algorab" 13/2
ms .Brasil Star" 16/2

Canada: ss.'.United States" 14/2
ms „Westerdam" 16/2

Chili: ms „Achilles" 15/2
ts „Werrastein 16/2

Indonesië: ms „Darmstadt" 12/2
Ned. Antillen: ms „Delft" 14/2
Ned.-Nw.-Guinea: ms „Langkoeas"

15/2
Nieuw-Zeeland: ms „Carnetic" 14/2
Suriname: ms „Marathon" 15/2
Unie van Z.-Afrika en Z.-W.-Afrika

ms „Pretoria Castle',' "12/2
ms „Garoet" 14/2
Inlichtingen betreffeïide • de ver-

zendiiigsdata van postpaketten ge-
ven de 'pdstk&ntorefll!KiJ8$E !>•

GEM. KAMER m. keuken-
gebr. gez. d. echtp. -js.k. v.
14 dg. i.d. maand juli. Br.
evt. m. prijs worden gaar-
ne ingewacht ond. nr. 1206
Z. Crt.

Suche möblierte FERIEN-
WOHNUNG für den Mo-
nat August, Wohnzimmer,
Küche, Bad oder Dusche u:
2-3 Schlafzimmer für 5 er-
wachsene Personen. Ange-
bote unter 1203 bur. Z.Crt.

Te huur gevr.: GARAGE,
Vuurboetstr. of omg. wa-
tertoren. Tel. 2132.

Echtp. vr. voor mei-juni,-
juli of., aug.,, keurjge ZIT-
E N SLAAPKAMER met
gebr. v. keuk. Br. m. prijs
en mnd. mevr. J. Das,
Weesperzijde,! 120hs, Am-
sterdam, tel. 020-54736.

Te huur of te koop gevr.:
WINKEL in centrum van
Zandvoort. Br. 1202 Z.Crt

EEN ONVERGETELIJKE
VAKANTIE en beslist niet
duur wordt uw Rijnreis
naar o.a. Düsseldorf, Keu-
len, Koblenz en Rüdesheim
met het prachtige hotel-
schip „Regina". Wilt u
daar meer van weten?
Vraag dan om G R A T I S
toezending van het interes-
sante boekje „ZEVEN DA-
DAGEN OP EN AAN DE
RIJN" bij de N.V. RIJN-
LAND, Molenstraat 61
Den Haag. Wilt u uw naam
en adres duidelijk" vermel-
den? Dank u!

Attentie
Heeft u stof in hüis?"'Wij
O V E R T R E K K E N alle
soorten stoelen en banken
bij u thuis. Tel. 020-129808
Amsterdam.'»}'' "J- U'" l

Belangrijke mededeling.'
WILT U BADGASTEN?!
Wij starten weer met onze'
succesvolle advertenties in
de „Rheinische Post". Voor
een nog betere vakantie-
jpreiding kunt u nu ook bij
ons advertenties opgeven
oor de bekende „HANNO-

VERSCHE PRESSE"
Nad. inl. bij Sigarenmaga-
zijn Th. Ladener, Grote
Krocht 25, tel. 2900.

ADMIN. HULP gevr. van
dinsdag t/m vrijdag van 9
:ot 13 u. Adm. kant. Hose,
Tollensstraat 31, tel. 2663.

F L I N K E H U L P ' gevr.
l ocht. p.w. Dr. Gerke-
traat 143, tel. 3847.

EVR.. JONG MEISJE
voor halve dagen; in gez:-
m. l kind. Telef. 4375 na

uur, Trompstraat 15/1.

tfETTE WERKSTER gevr.
2' ocht. p.w. Mevr.. Boerê,
Flat Duinzicht, Gort van
der Lindenstraat 17.

T.V. 43 cm f 335,-, half
jaar garantie. J. Kerkman,
Burg. Beeckmanstraat 36,
telefoon 4307.

Mah. houten BUFFET m
opsta'ndje; mah, h. LIN-
NENl<AST m. gr. spiegel;
2FAUT.gr. bekl.;
2 FAUTEUILS groen bekl.
RADIOMEUBEL m. plck-
up; een 1-pers. BINNEN-
VERINGMATR. Tel: 3143.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, i;yernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, .telef. 4307.

Aangeb. flinke moderne
WIEG met tule kroon.
Koningstraat , Sla boven.

Te koop^Etna KOOK-
KACHEL. Gr. Krocht 26a,
tel. 3192.

Te koop: 4 EETK.-STOE-
LEN, 2 FAUT., sn KAR-
PETJE' 2 x 1,40 m. Par-
nassialaan 29, tei. 02500-
40860.

Te koop: KANTELBED m.
binnenveringmatras z.g.a.n.
Vondellaan 55zw., thuis na
5 uur. ,

. Ter overname.,, f gevraagd:
HOR'ECXBEDRIJF op het
strand. Br..nr. 1205 Z. Crt.

Wie kan voor mij KAP
van schemerlamp' OVER-
TREKKEN? Tel. 3281.

VERSTELNAAISTER
b.z.a. bij zichzelf thuis. Br.
nr. 1101 bur. Z. Crt.

TE KOOP GEVRAAGD
Vrij te aanvaarden

villa's - herenhuizen - flats
MAKELAAR JAN KROESE

Brederodestraat 116, Zandvoort, tel. 32;44
Koningsplein l, Amsterdam. Tel. 66441 en 30564

De Zandvoortse Courant vraagt:

frse-lance verslaggever
voor het maken van reportages en
verslagen van bijeenkomsten, uit-
voeringen e.d.

Handgeschreven sollicitaties te rich-
ten aan het bureau van dit blad,
Achterweg 1.

FINANCIERINGEN
Auto's:5% en alle verzekeringen
C. TEROL, BRUGSTRAAT 5,. TEL. 2898

Bonthuis „Elegant"
ALLE LANGE en KORTE

BONTMANTELS
tegen sterk verlaagde prijzen

Iedere bontmantel met, garantie! .

Thans gevestigd: Haltestraat 22
Voordien 40 jaar gevestigd te Amsterdam.

Oudste, vertrouwdste en soliedste adres.

Bont kopen is vertrouwen schenken !
•i ' , ". . .

Aanbevelend, " ','

J. Waïviscfr, bontwerker
HALTESTRAAT 22 - TELEF. 02507-2625
(Ingang .sigarenzaak) t ' • - . - • 'f



FAMILIEBERICHTEN

Heden ging .nog; -vrij onver-"
wacht van ons' heen onze lieve?
en' zorgzame11 moeder, Behuwd-'
grooU en overgrootmoeder, '

Aagtje van Keulen
weduwe van W. Terol,

in de leeftijd van 79 jaar.
Kinderen, behuwd-,
klein- en achterklein-
kinderen.

Zandvoort, 9 februari 1961
Da Gostastraat l
De teraardebestelling zal
plaats hebben maandag 13
febr. te 2 uur op de algemene
begraafplaats te Zandvoort.

Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen wij onze
hartelijke dank aan vrienden en
kennissen voor de vele bewijzen van
belangstelling ondervonden bij ons
50-jarig huwelijksfeest.

ff. Oskam
M. Oskam-Hiïgerman,'
en hinderen

Westerparkstraat 3

Heden ging nog vrij onver-
wacht van ons heen onze lieve
vader, behuwdvader, groot- en
overgrootvader', f'|'|',i /
Reinier Bastiaan van 't Hoff

Drager van. de Eeremedaille
verbonden aan de Orde van

Oranje Nassau,

in de ouderdom' van 86 jaar.

Haarlem:
H. van Leersum-

van 't Hoff.
Zandvoort:
R, J. K. van 't Hoff.
Erps, België:
R. van 't Hoff-Brettar
Klein- en achter-

kleinkinderen.

Haarlem, 7 februari 1961

Condoieantie-adres:
Jansstraat 63, Haarlem. .

De teraardebestelling heeft
vrijdag 10 februari jl. plaats
gehad op de Noorderbegraaf-
plaats Ie Haarlem.

Bloemenmagazijn ,Noord'
M. Sohniedewind

Vondellaan, hk v,d. Moolenstraat
Telefoon 4320 , - ' t ; , '''

Devering alle soorten blócmwèrk o.a.

bruids- en grafwerk
IEDERE DAG VERSE BLOEMEN

Stofzuigers!
In een wip schoon schip!!!!
P H I L I P S stofzuiger steel-
model ƒ 120 of ƒ 1,50 p.w.
Excelsior, Holland Electro en
alle andere merken.
Centrifuges, wasmachines,
Combinatie SCHARPF,
KOELKASTEN alle maten en
inhoud.
Philips specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstr. 7, telef. 2534

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

H E R E N - E N J O N G E N S S C H O E N E N

DE LEEST

DE ZOOL

Van buiten slank
en ruim van binnen

Oersterk rubber ,
Muurvast bevestigd
Daardoor waterdicht
Maakt geen strepen
op de vloer

mod. 40 19,95

DE
PRIJS

Verrassend
laag

Dembnstratieles Vis
UITNODIGING

Op maandagavond 13 februari, 8 u.
, wordt in de demonstratiezaal. van
het Gemeentelijk Gasbedrijf, Tolweg
10,'een les gegeven in het bereiden

*•van goede- en gezellige vismaaltijden.
Entree ƒ 0,25; gratis proeven-!
Onder auspiciën van de Plaatselijke
Commissie voor huishoudelijke- en
gezinsvoorlichting verzorgd door het

' yoorlichtingsbureau voor de Voe-
~ding, afdeling Vis. '

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U' belt, wij "komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Amsterd Groentencentr.

,n Filmer
TOLWEG 16 - TELEP. 3195

GROENTEN
, Verse spruitjes ...... .p.p.. 29
Mooi lof .................. p.p.^39

, Extra mooi lof .. ....... p.p., 49
/WpEteltjes . ..... : ....... p.p-i 25
•Extra" gr. bloemkool p.st. 85
Verse andijvie ......... p.p. 65

' [ < ' ' • i
, FRUIT '

Appelen Jonathans... 3 p. 25
Appelen Jonathans... 3 p. 59
App. Golden delicious 3 p. 69
Elite goudreinetten 3 pond "69
Hand- en moesgoudreinetten

3 pond 39 et.'

EXTRA MOOIE BANANEN
• j per pond 59 cent •

Handp_eren, vol sap 2 pond 49
Grote Jaffa's ...... 7 voor 98
Sinaasappelen ...'10' voor 78
Sinaasappelen ... 10 voor 88
Sinaasappelen ... 10 voor 100
Navel sinaasapp. 6 voor 100

TOMATEN PER STUK 10 et

,;":SX^̂ l̂~̂ !Si5T^
AARDAPPELEN
Zeeuwse bintjes, 10 .kg ... 155

Een derde prijs
op het laatste nationale com-
petitie-'concours te Amster-
darfl, onderstreepte overdui-
delijk ons succes op het ge-

.'_ bied van moderne haarverzor-
ging. ;

'. Onze specialiteit bestaat in
, het maken van artistieke he-

renkapsels Coupe sculpture,
i Coupe \„Bo,rdy" ene.
, Modern föhnwerk. •

Om tegemoet te komen aan
normale inkomens hebben wij
onze tarieven zo laag moge- •
lijk gehouden.

TER VERGELIJKING:

Herenknippen 1.25
Kinderknippen 1.-

Herenkapsalon HAAGEN
Swaluèstraat 15 Telef. 2198

Voor VISITEKAARTJES
naar

Gertenbachs Drukkerij

Daar kunt u heen
Monopole
Vrijdag 10 t/m zondag 12 febr., 8 u.

film Strafbataljon 999.
Maandag 13 en dinsdag 14 febr. 8 u.

film De nacht der vrijgezellen.
Woensdag 15 en donderdag 16 febr.

8 uur film Afscheid van de wol-
ken.

Zondagmiddag, 2.30 uur: film Fer-
nandel als Ali Baba.

*
Maandag 13 febr., 8 uur: Demon-

stratieles Vis, Tolweg 10.
*

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 11 febr., 8 uur: Haagsche
Comedie met „Een mal meisje".
Zondag IS febr., 8 uur: Haagsche
Comedie met „Lieve leugenaar".

Het Wonder van Zandvoort\ i

de goedkoopste zaak
' in Luxe- en huishoudelijke
artikelen, speelgoederen, Sola-
artikelen. Alle merken was-
machines en centrifuges.

Sivaluëstraat 9, telefoon 2418

Extra Kaifsvlèes-Rèciame bij
Slagerij Burger

750 gr. kalfslappen 3,4?
750 gr. kalfsfrikando 3,98
750 gr. kalfsgehakt 3,10
750 gr. fijne riblappen... 3,48
750 gr. pracht lappen 2,68
750 gr. magere
runderlappen 3,68
750 gram gehakt 1,88
750 gr. braadworst of
saucijzen ' • 2,48

Lamsvlees
voor de fijne keuken

Karbonade, 500- gram .... 1,78
Bout, 500. gram. 2,78
Magere lappen, 500 gr... 2,58

Maandag en dinsdag
250 gr. bief stuk 1,68
250 gr. tartaar 1,10

Voor de boterham
100 gr. pekelvlees en *7Q
100 gr. boterh.w. samen JL *J
150 gr. gelard. lever 0,69

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o 1,25
100 gr. pork en
100 gr. cervelaat, samen

U koopt in een klassezaak bij

, ; ( Gebr. Burger's Slagerijen
• l' ( • l ! '!' Arristerdam,. Haarlem, Zandvoort, Haltestraat ,3, tel. 2994

Fa. H. vani'
ZEESTRAAT 48, TELEFOON 2684 •

Wat verrukkelijk van kwaliteit en smaak zijn onze heerlijke weckend-
taarten! Nu a.s. zaterdag weer zo'n

heerlijke nougatinetaart
en tevens

12 croquante jodenkoeken. . . .
Maak uw zondags ontbijt tot een welverzorgd ontbijt met

'n groot Van Staveren rozipenbrood
voor slechts f 1,10

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,04
Tijdschriften per kg... 0,03

Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!
A K E R S L O O T

Pakhuis Schelpenplein 7
Telefoon 2845

U belt en wij komen.

AMANDA BALKE
VOETKÜNDIGE

ACHTERWEG l
Afspraken via tel. 2135
Behandeling aan huis.
Corr. adres: Wouwerman-
straat 27/1, Haarlem.

SPECIAAL

HERENKAPPER
J. SCHMITZ
KERKPflD l '

Voor al uw METSEL-
WERK naar W. Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegeu
stuiven; franco. Rietmatten
labriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

OOK VOOR ü is er een
LEUKE MODERNE BRIL bij

Opticien JL G. Slinger
Optiek — Staalwaren
POSTSTRAAT 12 t/o consultatiebureau
Telefoon 4395

Erkend leverancier alle ziekenfondsen

Bres m nog een
heerlijke dikke wintertrui

Wij hebben een grote sortering wol
en wollen goederen

DE WOLBA&L
HALTESTRAAT 12a, telefoon 2099 '

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E,

Autorijschool K. O F FE N BERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Trots 'n scherp oog en vaardige handen,
Kwam zo menigeen toch te belanden
In het stadsziekenhuis
Omdat hij nooit thuis
Eens keek naar a'n gammele banden.

Kijk uit!
zo nodig door een bril van

dat 's veilig
Looman

U bent
een
BG-huis

waard!

Alleen een vrouw kan ten volle beseffen
hoe (leerlijk het is, een eigen BG-huis. Een
plezierige, praktische indeling. Een geriefe-
lijke, hygiënische keuken. Deuren en ramen
die werkelijk sluiten en de warmte binjien-
houden. ,
Ja, een BG-huïs is een veilig, gezond huis. En
een huis waarin u extra tijd overhoudt voor
uw gezin!
A114.000 BG-deelnemerszijn nu onbezorgd
„baas in eigen huis". Dat ging niet van zelf,
maar met BG-hulp lukte het. Zelf bepaalden
ze, in hoeveel Jaar ze hun bezit vrij willen
hebben. Ze weten nu eens en voor goed
waar ze aan toe zijn. Ze betalen geen cent
te veel.
Zou met BG-hulp een eigen huis ook voor
u niet lukken? U bent een BG-huis waard!

l

m

Zend mij vrijblijvend Inlichtingen over
het verkrijgen van een eigen huls met
BG-medewerklng.

Straat: .
Plaats: _
Zenden aan hoofdkantoor Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten. Javastraat 7,
Assen. ' ' ' \y

Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten
efe veilige weg naar ftiep e/gen ftufeji ' ï



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCHAUBLORENZ
BLAUPUNKT

In onze showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

U het allernieuwste -
J. KEUR

Electro-radio-technisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in .overleg

TIJDELIJKE RECLAME

3 halen 2 betalen
LAAGST GEPRIJSDE GRATIS

BIJVOORBEELD:

KOSTUUM „ . .
MANTEL . . .
JAPON . . . .

„ . . f 4,25
. . . f4,15

< 3 , 2 5

f9,50
Een begrip voor
goed chemisch reinigen

GROTE KROCHT 21, TELEFOON 2574, ZANDVOORT

PHILIPS TECHNIEK an DIENST
van UW ontspanning!
PHILIPS TELEVISIE AUTOMATIC
vanaf ƒ 895,—, 53 cm beeld
PHILIPS RADIO nieuwe leuke tran-
sistor met echt leer bekleed ƒ 178,-.
PHILIPS platenspeler met versterker
geschikt voor stereo vanaf ƒ 198,-.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen, desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534.

s!

Limonadesiroop fles van 92 voor 29
Abrikozen ,op sap pot van 89 voor 79
Tomatensoep, met balletjes

prima, prima literblik 69
Appelstroop karton 49
Frambozen-bessen wij n fles van 1.70 voor 1S49

Bier, oudbruin en pils 3 flesjes 79
Puddingsaus 2 flesjes 49
Rijst droogkokend 500 gram 33
Spliterwten 500 gram 29
Kapucijners literblik 69
Witte bonen in tomatensaus 3/4 liter pot 55
Appelmoes 3/4 liter pot 39
Appelmoes jampot 25
Parijse wafels 200 gram 49
Biskwie 400 gram 49
Universalkoek 45

BOEREMETWORST
GEKOOKT ROLSPEK
LEVERKAAS

SCHOUDERHAM
HAAGSE LEVERWORST
LUNCHWORST
GEBRADEN GEHAKT
BLOEDWORST

100 gram 39
100 gram 49
100 gram 39
150 gram 69
200 gram 49
150 gram 39
150 gram 42
200 gram 35

plus de kassabon
voor uw dividend

Grote Krocht 15 - Zandvoort

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Taxi
2600

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote ƒ 3,00
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schoudercarbonade ƒ 3,50
750 gram ribcarbonade ƒ 3,75
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
]00 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
Smag 0,80
Ook vootradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Pracht collectie

Ead-
doeken

DAMES TRICOTAGES
NYLONS, naadloos ƒ l,!
Heten anklets - sokken

Notten
Haltestraat 59

Ie klas

paardevlees
rund-, kalfs-
en varkensvlees

Slagerij LaViande
KL. KROCHT la, TELEFOON 2432

ZWANEDONS DAMES- EN
HERENPYAMA'S, ook grote maten.
Damesnachtjaponnen ook gr. maten
l- en 2-persoons flanellen lakens
Wol en half wollen dekens, ook ge-
stikte dekens. Ook in BEDRIJPS-
KLEDING Ie kwaliteiten en ruim
gesorteerd.
Dus voor alles op textielgebied:

R., van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoor1: Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23

GLAS-ASSURANTIE

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vjh Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbacfis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

IN UW HART .
verkiest u eigenlijk crematie?

Maar u zoudt er eerst iets
meer van willen wetenl

Inlichtingen worden verstrekt door:

Vereniging voor Facultatieve
Crematie - afdeling Haarlem

Secr. Parnassiakade 20
Telefoon 42242

BLOEMENEUÏS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 — TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

*MONOPOIE
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur
Kassa geopend:

VRIJDAG 10 t/m ZONDAG 12 FEBR., 8 uur
Werner Peters - Sonja Ziemann

Strafbataljon 999
Naar de gelijknamige
Heinz Konsalik.

roman van
18 jaar.

MAANDAG 13 en
DINSDAG 14 FEBRUARI, 8 uur

Don Murray - Edward Marshall

De nacht
der vrijgezellen
Een vrijgezellenfuif, die u niet gauw
zult vergeten! 18 jaar.

WOENSDAG 15 en
DONDERDAG 16 FEBRUARI, 8 uur

Peter van Eyck - O. W. Fisher
PM Sonja Ziemann
in een adembenemend avontuur van
een ten dode opgeschreven vliegtuig

Af scheid van de wolken
14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 2.30 uur

Fernandel als Ali Baba
Opgenomen in sprookjesachtige
kleuren in het land van 1001 Nacht
met 10.000 medewerkenden Alle leeftijden

*7ê# 2550

Laat nu BEHANGEN EN
WITTEN • tegen winterta-
rief. T. G. Jager, Dam-
straat 25, Haarlem, telef.
02500-15079.

t Nu zelf schilderen! l
[Losse ollegrondverfl

a ƒ 1,25 per kg.
[Ouderwetse GLANS-1
l VERF a ƒ 2,25 p. kg|

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Óók verkoop van
TOKIONLAKKEN

i Dutra-verfmalerij'
(N.Z. Voorburgwal 25}
f Amsterdam-C., telef. j
(43542 (naast Wijers) i

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door.
geheel Nederland

SNELSTOMERIJ
ZANDVOORT

Dames- ot herencost... 2,50
Mantel of topper 2,50
Colbert 1,75
Japon (eenv.) 1,75
Pantalon 1,25
Trui of jumper 0,9...
Mits gebracht en gehaald

Tevens uw adrea voor
overhemdenreparatie en,
alle voorkomende kle-
dingreparatie.
Snelstomerij Zandvoort
Schoolstraat (naast
Drukkerij v. Deursen)

Wanneer u bij eerste
examen niet slaagt

verdere lessen gratis. 10
rijlessen (ei 60 min.) ƒ47,50
Verwarmde leswagens.Halen
brengen ook in Zandv. gra-
tis. Erk. rijschool ,De Com-
binatie', Kruisstr. 39, tel.
10008, Haarlem.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascombinatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

WIST U
dat 20% korting op alle.

stooxngoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Reparatie Inrichting '
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

1.1. Knotter
Uw adres voor
iijne vleeswaren
Haltestraat 37, tel. 2891

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS
VANAF l OKTOBER WINTERTARIEF

Elke fijnproever:
prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 A

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 J\



ze jaargang no. flags en vrijdags.

il'-' • ' ' ' t <•
' M H' '

Redaktte en ' j l - ,'.
administratie: • ' ^'»
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 52 33 44

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDYODRTSE COURANT
v»or ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Problemen
rond werktijdverkorting

Bakkers moeten spitsroeden lopen

In een niet aflatende stroorn komen bij het College van Rijksbemidde-
laars de aanvragen binnen voor verkorting van de werktijd. De vrije
zaterdag is een aanlokkelijke prijs voor veel administratieve of ambte-
lijke moeilijkheden.
Er is echter één bedrijfstak, waarin het met die vijfdaagse werkweek
maar pover gesteld is, de detailhandel. Hierin doen zich heel wat pro-
blemen voor, die niet zonder concessies wederzijds kunnen worden op-
gelost.

In de middenstandssector komt ook
weer één onderdeel naar voren,
waarin de verkorte werkweek voor-
al spitsroeden moet lopen — het
bakkersbedrijf.

Vanouds "stellen wij ons de bak-
ker voor als een (dikke) man in
grijze streep- of ruitjesbroek. Op
het hoofd pronkt trots de enorme
witte bakkersmuts en de man is
omgeven door allerlei overheerlijke
geurtjes uit de bakkerij. Sinoniem
hiermee staat de gedachte aan
(heel) vroeg op en (heel) hard
werken. Op dit punt heeft de bak-
ker een nog sterkere naam dan de
traditionele werker bij uitstek, de
boer. Dit ondanks het verbod op
nachtarbeid en het verbieden van de
vroege verkoop van vers brood.

Toch heeft ook de wit- en goedge-
mutste bakker recht in dezelfde
mate te delen in wat de verworven-
heden van onze tijd zijn, als ieder
ander. Maar nergens doen zich zo-
veel problemen voor als op dit punt
in het bakkersbedrijf. De oorzaak
daarvan is, dat het maken van
brood geen lukraak fabricageproces
is, maar een nauwkeurig produceren
op het juiste moment naar de be-
hoefte van de komende dag. Brood
kan nu eenmaal niet bewaard blij-
ven.

Tenminste, dat is de situatie van
het ogenblik. Maar steeds meer
gaan de gedachten uit naar 't dien-
vriesbrood, dat in het buitenland al-
lang geen_ onbekende verschijning
meer is.

In kringen, die daarover moeten
spreken — regering, p.b.o.-organen
en sociaal economische raad (SER)
— wordt druk gepraat over de ar-
beidstijdsverkorting in het winkel-
bedrijf. Kort geleden hebben de
staatssecretarissen van financiën en
economische zaken de S.E.R. voor
de zoveelste maal om raad ge-
vraagd. Ditmaal heeft het orgaan
de opdracht gekregen in samenwer-
king -met het Hoofdbedrijfschap de-
tailhandel en de diverse consumen-
tenorganisaties te bekijken wat de
gevolgen van werktijdverkorting
zijn voor koopgelegenheid en perso-
neelsomvang.

Dezelfde S.E.R. heeft over de
bakkers al een na lange studie sa-
mengesteld rapport uitgebracht. De
sociaal-economische raad adviseer-
de in de richting van een drieploe-
genstelsel. Maar hieraan kleven nog
al wat opvallende bezwaren. De
werktijd per man zal inderdaad be-
perkt worden. Maar nachtarbeid,
wordt opnieuw noodzakelijk. Boven-
dien moet meer personeel worden
aangetrokken, dus meer salaris
worden betaald. En om deze extra-
uitgaven te kunnen compenseren is
een prijsverhoging van het brood
onvermijdelijk. Geen aanlokkelijk
toekomstbeeld.

Maar de min of meer officiële ge-
dachte aan het drieploegenstelsel
wordt weer achterhaald door het
idee van het bevroren kadetje. Het
is vooral voor het kleine bakkers-
bedrijf een uitkomst wanneer ge-
bakken kan worden op het moment,
dat dit het beste uitkomt. Zonder
dus rekening te moeten houden met
het feit, dat het brood over enkele
uren, wanneer de verkoop begint,
de versheid begint te verliezen.

De techniek van het diepvriezen
kan over enkele jaren geheel zijn
ingevoerd.. ledere grote en kleine
bakker beschikt dan over een diep-
vrieskast, waarin het pasgebakken
brood razend snel wordt afgekoeld
tot een temperatuur van 30 tot 35
graden onder nul. Door het diep-
vriezen wordt het vochtgehalte be-
waard. Voor het brood verkocht
wordt moet het weer snel op de ge-
wone temperatuur worden gebracht.
Snelheid is bij bevriezen en onl-
dooien een eerste vereiste, 't Brood
moet daarom in een oven worden
ontdooid, eventueel met behulp van
stoom, die het vochtgehalte op peil
houdt.

Van de' werkgevers in het bak-
kersbedrijf, kwam kort geleden de
verklaring, .dat' de 'kwaliteit van
dlepvripshrood ten achter zou staan
bij die van vers brood. Proeven, ge-
nomen >, door het" Centraal Instituut
voor voedingsonderzoek (CIVO) en
de (Delftse) Koninklijke. gist- en

spiritusfabrieken zouden dit hebben
bewezen. Het TNO, waarvan het
CIVO een onderdeel is, heeft daarop
geantwoord, dat over de kwaliteit
nog niets viel te zeggen. Voorlopig
scheen, volgens het TNO, de be-
proeving uit te wijzen, dat de kwa-
liteit niet lijdt onder het diepvrie-
zen.

Het wachten is nu op het rapport
van het Nederlandse TNO. In Bel-
gië onderzoekt men ook deze mate-
rie. En wanneer de resultaten gun-
stig zijn, zal het brood uit de ijs-
kast niet lang een unicum blijven.

Opening voorjaarsbeurs
De Haarlemse voorjaarsbeurs voor
de Vrouw, welke gehouden zal wor-
den van 2 t.m. 10 maart a.s. in het
Krelagehuis aan de Leidsevaart te
Haarlem, zal evenals voorgaande ja-
ren geopend worden door de burge-
meester van Haarlem mr. O. P. F.
M. Cremers.

Projectiel in vrachtauto

Tijdens het egaliseren van een stuk
duinterrein, is een uit de tweede
wereldoorlog afkomstige landmijn
in een met zand geladen vracht-
auto terecht gekomen. De mijn
werd ontdekt tijdens het lossen van
de wagen in Hillegom. De mijnop-
ruimingsdlenst heeft het projectiel
inmiddels onschadelijk gemaakt.

133.000 inwoners meer

Het Centraal Bureau voor de Sta-
tlstiek heeft het aantal inwoners
van Nederland op l Januari 1961
voorlopig geraamd op 11.554794.
Dat betekent, dat de bevolking In
1960 met ongeveer 133.000 perso-
nen is toegenomen.

Het aantal levend geborenen over
het afgelopen jaar was bijna 239.000
het aantal overledenen ruim 87.000.
Vergeleken met 1959 is het geboor-
tecijfer wat gedaald (van 21,3 per
1000 inwoners tot 20,8).

Het sterftecijfer is stationair ge-
bleven op 7,6 per 1000 inwoners. Dit
laatste geldt ook voor 't huwelijks-
cijfer. Het aantal gesloten huwelij-
ken bedroeg in 1960 ruim 89.000.

De zuigelingsterfte (sterfte bene-
den een jaar) is in 1960 opnieuw ge-
daald (16,5 per 1000 .levend gebo-
renen tegen 16,9 in 1959).

Z.P.S. amuseerde zich
met belegen amusement

De Zandvoortse Politiesportvereni-
ging bood j.l. zaterdag in restau-
rant Zomerlust de leden en dona-
teurs van de vereniging een feest-
avond aan, waarvan het optreden
van het gezelschap Frans du Mee,
met liedjes, schetsjes en conferen-
ce, de hoofdschotel vormde.

Na de opening van de avond
trad Frans du Mee met zijn artis-
ten voor het voetlicht, om de aan-
wezigen in de gewenste stemming
te brengen. Wanneer wij de reac-
ties van de zaal als maatstaf ne-
men, dan is het gezelschap Du Mee
daar voortreffelijk in geslaagd.

Wij moeten echter bekennen tot
die enkelingen te behoren die niet
ieder ogenblik in een schaterlach
konden uitbarsten. De „humor" van
Frans du Mee, een beroepsgrappen-
maker die in de jaren tussen '46 en
'50 enige bekendheid genoot door
zijn optreden voor bonte radio-
avonden, doet wat amechtig en ge-
forceerd aan. Vooral de teksten
van de liedjes o.n de dialogen van
de conference, lijden aan een soort
van geestelijke bloedarmoede. Breed
uitgemeten grappen en grollen waar
van de pointes een volle zaal haast
niet kunnen missen en dat ook niet
doen.

Wie mocht denken dat dit genre
van zouteloze verhalen en ridicule
schetsen, geen levensvatbaarheid
meer heeft, vergist zich.

en een pleidooi voor jolijt

De vorige week had ik het genoe-
gen de aandacht van u te vragen
voor meer feesten in ons goede
dorp. Weliswaar werd ik tijdens
mijn betoog afgeleid door de Ja-
panse reis van mijnheer Hugen-
holtz, maar ik beloofde u, vrienden,
ten spoedigste op die feestvierderij
terug te komen. En dat. doe ik nu,
want de omstandigheden lijken me
gunstig voor dit onderwerp. Als u
deze krant onder ogen krijgt, is het
feestgedruis in het zuiden van ons
land reeds aan 't verstommen. Hier
en daar druppelt er nog wat lauw
bier uit een groot in een putje, een
vermoeide lach klinkt nog even op
en de schuifelpassen van katterige
feestgangers schrapen over de keien
en het . asfalt van Brabantse en
Limburgse steden en dorpen. Zeker,
aan alles komt een einde. Zelfs aan
de carnavalspret van het Beneden-
Moerdijkse.

Dus, vrienden, ofschoon de leut
op is, ga ik nog wat doorbordu-
ren op feesten in het algemeen en
Zandvoortse feesten in het bijzon-
der. Niets werkt zo stimulerend op
de arbeidslust van een volk als
feestvieren. U zult daar treffende
voorbeelden van vinden op woens-
dagmorgen in Breda, Bergen op
Zoom, den Bosch, Maastricht, Ven-
lo e.a.

En onwillekeurig vraagt men
zich af: Als dit dan zo is, waarom
zou men dan het gijn maken be-
perken tot drie dagen per jaar?
Laten wij nou eens de moed hebben
om bijvoorbeeld een keer in de
week het gehele seizoen door een
knots van een feest te organiseren.
Dit moet even goed mogelijk zijn
als twee zandbouwwedstrijden, een
ballonwedstrijd en een zeepkisten-
race. Deze dingen zijn wel aardig
— ik heb er geen kwaad woord
voor — maar ze zetten geen zoden
aan de dijk, waarachter een brede
stroom van vermaak en ongezouten
jool stroomt. Buiten de normale va-
kanties en snipperdagen moesten
wij hier in Zandvoort ten minste
eenmaal per week de verjaardag
van een inwoner of inwoonster
vieren. De feesteling(e) worde bij
loting vastgesteld. Want er zijn na-
tuurlijk dikwijls tien of meer men-
sen op een dag jarig in Zandvoort.

Dan krijgen we direct al een pret-
tig idee van ongeveer twaalf volks-
feesten tijdens het seizoen. En daar
hebben we wat aan, wat de Inkom-
sten betreft. Iedereen zal dit willen
meemaken. In het buitenland heeft
men bijvoorbeeld oogstfeesten en
wijnfeesten, maar aangezien wij
geen nationaal produkt hebben —
de schelpjes daar gelaten — zullen
wij een ander motief voor onze
feesten* moeten vinden.
. In leder geval moet er die dag

een algemeen werkverbod zijn. Nie-
,nand mag zich aan het verjaar-
dagsfeest onttrekken. Dit schaadt
het solidariteitsgevoel, zonder het-
welk je niet eens weet wat feest-
vieren is. De jarige wordt 's mor-
gens om zeven uur van zijn (c.q.
haar) bed gelicht en door een. spe-
ciaal voor dit werk opgeleide com-
missie in triomf — voorafgegaan
door de Zandvoortse Muziekkapel
— naar het Raadhuis gebracht,
waar het gemeentebestuur zijn af-
wachtende houding laat varen en
het feestvarken de eerste toespraak
in de maag splitst. Na deze toe-
spraak — bij voorkeur te houden
door de burgemeester — dient men
de jarige een verkoelende ontnuch-
tering toe. Hij (zij) worde geladen
op een schelpenkar en omstuwd
door" de leden van de Zandvoortse
folklorevereniging „De Wurf" voe-
re men de gelukkige naar het
strand en dompele hem (haar) drie-
maal onder het zeewater. Dit cere-
monieel heeft mede ten doel de
therapeutische waarde van het zee-
water aan den volke bekend te ma-
ken. Vermits de man (de vrouw)
niet verdrinkt, moet men wel over-
tuigd worden van het feit dat zee-
water een heilzame invloed ult-
oefent op het geestelijk en Hchame-
lijk welzijn. De altijd gulle en vrlj-
gevige Zandvoortse middenstand
laat zich' intussen niet onbetuigd
en maakt van het huis van de fees-
teling(e) een opslagplaats van i<2-
vensmiddelen en nuttige gebruiks-

voorwerpen. De bevolking is na het
zeebad van de jarige ongeveer op
•temperateuur gekomen en zet de
feestneuzen op. Men kleedt zich in
gewaden, die er voor dienen te la-
ten zien wat men niet is, maar
graag zou willen zijn. (U staat er
versteld van hoeveel verdrongen
complexjes door carnavalskledij
aan het licht komen en vrijelijk
naar buiten borrelen). De welis-
waar druipnatte maar kerngezonde
jarige wordt terug gereden naar het
dorp en krijgt de tweede toespraak.
Nu van mijnheer Hugenholtz in zijn
kwaliteit van directeur van de
V.V.V. Deze toespraak moet in vier
— liefst buitenlandse — talen her-
haald worden. Hierdoor krijgt het
feest iets universeels, wat de ge-
meenschapsgedachte ten zeerste be-
vordert.

De samenwerkende Zandvoortse
amateurtoneelverenigingen zorgen
voor een toepasselijk nummer, een
soort middeleeuws wagenspel In de
blauwe tent, waarna de muziekka-
pel een feestelijke mars door het
dorp maakt. Na deze muzikale
rondwandeling, waarbij de jarige in
een open rijtuig is tegenwoordig
geweest, heeft er een feestconcert
plaats, te geven door de gezamen-
lijke plaatselijke brommers. Bij
voorkeur op het Raadhuispleln. De
politie reikt feestbonnen uit. De
meest knetterende brommereige-
naar krijgt een extra vermelding in
het politieblad.

Wat er 's middags en 's avonds
moet gebeuren, kan ik nu gerust
aan de fantasie en de vindingrijk-
held van iedereen overlaten. Alleen:
de Stichting Bescherming Duin-
landschap moet wel zorgen voor
een watervrij perceeltje duingrond,
waar volksspelen kunnen worden
gehouden.

BARTJE

Middeleeuws wagenspel

Het tegendeel werd 3.1. zaterdag
in Zomerlust overtuigend bewezen.
Na afloop van de voorstelling werd
tot diep in de nacht gedanst op
muziek van het trio Ed. Willians.

Stuk van Miller
„Mijn zoons" een toneelspel van de
Amerikaanse auteur Arthur Miller,
wordt op woensdag 8 en donderdag
9 maart opgevoerd door de toneel-
vereniging „Op hoop van zegen" in
theater Monopole.

Mee met Fredezik
Zaterdag 18 maart a.s. geeft de to-
neelgroep „Sandevoerde" in café-
restaurant „Zomerlust" een opvoe-
ring van „Neem me mee Frederlk",
een blijspel in drie bedrijven van
Marie-Louise Doudart de la Grée.
De regie is in handen van J. Dröse.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Vier weken lang hebben de sport-
velden onder een regen- en modder-
kleed hun winterslaap gehouden.
Dit weekeinde echter konden vrij-
wel alle elftallen van de Zandvoort-
se Hockeyclub de stick weer ter
hand nemen.

Het werd voor de senioren een
goede start. Vier van de vijf elftal-
len hielden de punten in de bad-
plaats.
Zandvoort heren l ontving op Duin-
tjesveld Kieviten 3 in een prettige,
maar wat trage wedstrijd. De toe-
stand van de terreinen, na weken
van regen, hagel en nog eens regen,
was niet al te best en de glibberige
modderlaag maakte snel spel on-
mogelijk. Bij het ingaan van de
rust was de stand nog dubbelblank,
maar na de rust wist Z.H.C, drie-
maal het doel van de tegenpartij
te vinden. Kieviten 3 slaagde er in
met één doelpunt de eer te redden.
De 3-1 overwinning van Zandvoort
was zeker • verdiend.

Z.H.C, heren 2 werd met 3-0 ver-
slagen tijdens een uitwedstrijd in
Amsterdam. Heren 4 versloeg
Saxenburgers met 2-0.

Ook de dames waren op dreef.
Z.H.C, l won de wedstrijd tegen
Rood Wit 2 met 3-1 en dames 2
stuurde Ever Swift 5 met een 3-0
nederlaag huiswaarts.

De uitslagen van de wedstrijden
luiden:
Heren:

ZHC I-Kieviten 3 3-1
Amsterdam 7-ZHC 2 3-0
ZHC 4-Saxenburgers 2-0

Dames:
ZHC I-Rood Wit 2 3-1
ZHC 2-Ever Swift 5 3-0

Jeugdwedstrijden:
BDHC c-Meisjes a 1-2
BDHC f-Meisjes b 0-4
Jongens a-Alliance c 5-1
Jongens b-Alliance e 6-1
Alliance f-Jongens c 1-5
Meisjes c-Meisjes b 3-3
Jongens d-Alliance q 10-1

Adspiranten:
Alliance Poolbeertjes-Mecki's 1-0
Mecki's-Haasjes 0-3
Konijnen-Veldmuizen 6-0
Boxers-Wolven 0-5

Zandvoortse Bridgeclub
Het is het koppel Fabel-Schutte
niet gelukt om de kleine voorsprong
in de A-lijn te behouden. Met 4,39%
werd het gepasseerd door het kop-
pel mevr. Brossois-Sjouwerman, dat
325,70% behaalde. Degradatie naar
de B-lijn volgde voor het dameskop-
pel Wakker-Van der Pol met 273,85
en Kiewiet-Klomp met 255,91%. De
opengevallen plaatsen zullen worden
ingenomen door de fam. Coops met
324,76% en het dameskoppel Vallo-
Vulsma met 320,83% uit de B-lijn.
De laatste plaatsen in deze lijn
worden ingenomen door het dames-
koppel Bakkenhoven-Vader met
278,01% en Mulder Smid-Notter-
man met 266,87%.

Van de C-lijn naar de B-lijn pro-
moveren het dameskoppel Berrier-
Stor met 316,67% en Kerkman-van
Straaten met 313,56%; mevr. Not-
terman-Heldoorn met 291,90% en
mevr. Jacobs-Lorenz met 272,02%
degraderen naar de D-lijn.

In de D-Hjn eindigden het dames-
koppel Dröse-Heldoorn met 318,60%
en fam. Rienstra met 309,33% op
de eerste plaatsen.

De uitslagen van de door de ZBC
gespeelde viertallenwedstrijden lui-
den:

R.K. Haarlem 2-Zandvoort l 48-61
Caprera 1-Zandvoort 2 33-49
Damiate 6-Zandvoort 3 51-46



Werkloosheid
in januari gestegen

maar spanning op de arbeidsmarkt bleef

Gedurende januari liep de geregistreerde arbeidsreserve van mannen
van 49.042 tot 58.299 op. De bezetting der aanvullende werken kon met
4000 man worden uitgebreid.
Aangezien het weer in januari een normaal beeld vertoonde, bleef de
seizoeninvloed beperkt tot de voor deze maand normale omvang. Al-
leen het aantal uit de landbouw vrijgekomen seizoenkrachten was
iets groter, doordat een aantal van hen langer in dienst was gehouden
dan gewoonlijk. De stijging van de arbeidsreserve vond verder voorna-
melijk plaats bij de bouwvakarbeiders.

De voor het seizoen gecorrigeerde
waarde van de geregistreerde ar-
beidsreserve van mannen gaf aan 't
einde van januari het zeer lage cij-
fer te zien van 36.000, hetgeen
slechts 1,4% van de afhankelijke
beroepsbevolking is. Ook het niveau
van de geregistreerde vraag naar
arbeidskrachten bleef in januari ge-
lijk, zodat gesteld kan worden, dat
afgezien van het seizoen de span-
ning op de arbeidsmarkt gedurende
januari onverminderd gehandhaafd
bleef.

De stijging van de werkloosheid
van bouwvakarbeiders was onge-
veer gelijkelijk verdeeld over de bur-
gerlijke en uitiliteitsbouw en de wa-
ter-, spoor- en wegenbouw. Ver-
scheidene objecten kwamen gereed,
terwijl voor de aanvang van nieuwe
objecten betere weersomstandighe-
den worden afgewacht. Voort kwam
een aantal bouwvakarbeiders uit
Duitsland terug, die daar wegens
afloop van werk waren ontslagen.
Overigens is de arbeidsbezetting in
de bouw sterker teruggelopen dan
het cijfer van deze beroepsgroep
aangeeft, aangezien thans blijkt, dat
arbeiders van diverse andere be-
roepen 't afgelopen jaar in de bouw-
nijverheid hebben gewerkt.

In de houtverwerkende industrie
is thans sprake van een zeer gunsti-
ge werkgelegenheid. Er bestaat een
toenemend tekort aan fabriekstim-
merlieden, die in steeds grotere ge-
tale in de nieuwbouw gaan werken.

De situatie in de kleding- en tex-
tielindustrie is onveranderd gunstig.

In de personeelspolitiek van de
mijnen, welke de laatste jaren ge-
richt was op een geleidelijke in-
krimping van de personeelsbezet-
ting, is enige kentering te bespeu-
ren door het indienen van een vraag
naar enige honderden jeugdige en
oudere arbeidskrachten ter vervan-
ging van het verloop.

De lichte stijging van het aanta!
werkloze metaalarbeiders is geheel
aan seizoenoorzaken toe te schrij-
ven en betreft voornamelijk lood-
gieters, electriciens, metaalschilders
en classificeerders. De vraag is in
de metaalsector nog iet's gestegen
en heeft onder meer betrekking op
binnenkort te verwachten Italianen
en Spanjaarden.

De suikerbieten- en aardappel-
campagnes zijn thans ten einde, ter-
wijl ook de groenteconservenindu-
strie haar personeel inkromp.

De werkzaamheden in de land-
bouw, welke door het vochtige- na-
jaar belangrijk waren vertraagd
werden grotendeels beëindigd. Hier-
door kwamen vele seizoenkrachten
pas in januari vrij, zodat de stij-
ging van het aantal ingeschreven
landarbeiders iets groter was dan
normaal. Anderzijds werd deze stij-
ging weer beperkt doordat de land-

aouwers nog arbeidskrachten aan-
hielden, omdat het sorteren van
aardappelen en uien vanwege de
mindere kwaliteit meer werk vraagt
en omdat vele uit de landbouw at-
gestoten seizoenkrachten in de in-
dustrie konden worden tewerkge-
steld.

In de vervoerssector steeg het
aanbod, met name van binnenschip-
pers en chauffeurs, doordat de top
in de behoefte aan vervoer van
agrarische produkten voorbij was,
terwijl tevens de invloed van de tij-
delijk verminderde taouwaktiviteit
merkbaar was.

De stijging van de werkloosheid
van vrouwen is hoofdzakelijk 't ge-
volg van de wederinschrijving van
tijdelijk aangetrokken winkclperso-
neel in verband niet de uitverkoop.
De toeneming van de vraag heeft
grotendeels betrekking op admini-
stratief personeel.

De normale seizoenstijging van
de werkloosheid komt voornamelijk
tot uiting in een stijging van de sei-
zoenwerkloosheid. Voorts werd nog
enige structuurwerkloosheid zicht-
baar door het einde van het seizoen
in de agrarische sector. Het ver-
hoogde seizoenaanbod is gedeelte-
lijk passend op de nog bestaande
vraag in andere sectoren, zoda!
hiermede de wrijvingswcrklooshek
iets toenam.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen noodgevallen)

2345 Gemeente-secretarie

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemaëlin
genverkeer, kiosk Raadhuis
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman
Zandvoortselaan 365, Bentvele
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf G. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Kinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v]7i Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbaclis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

De situatie op de arbeidsmarkt in cijfers ziet er als volgt uit:

Werkloze mannen 44.179 49.470
(waarv. op soc. werkvoorz.objecten) 10.451 10.369
Op aanvullende werken werkzaam 4.863 8.829

Geregistreerde arbeidsreserve 49.042 58.299
Werkloze vrouwen 4.362 4.475
(waarv. op soc. werkvoorz.objecten) 666 710
Openstaande aanvragen: mannen 55.395 55.327

vrouwen 35.528 36.358

Te koop: AMSTELVEEN
ïiooi HOEKHUIS, bouwj.
959 m. o.a. 5 sl,k., rustige
img., incl. stoff. ƒ 34.000.
s.k., tegen ruime huurwo-
ning te Zandvoort of omg.
iefst met tuin.
Telefoon 02964-7040.

KAMERS m. gebr. v. keuk.
gez. v. 2e helft aug., echt-
paar m. 3 kind. 10-15 jr.
Sr. m. prijsopg. aan B. Go-
bits Zoomstraat 42-1, Am-
sterdam-Z., tel. 020-717546.

ezin 4 kl: k: zoekt voor
aug. geschikt HUIS of

EDEELTE 3 a 4 krs, vr.
keuk, liefst in Noord. Br.
Frans van MieHsstr. 48hs,
Amsterdam, tel. 020-711771

VAKANTIE-RUIL. Gezin
(m., vr., 2 k.) zoekt in ju-
ni v. 2 of 3 weken ruil met
huis aan of bij zee. Aang.:
mod. huis, alle comf., aan
Veluwezoom bij Arnhem te
midden bos, hei. C. Sipkes,
Jan van Riebeeckweg 51,
Oostorbeek, tel. 08307-3507

Wij willen graag trouwen.
Wie helpt ons aan WOON-
RUIMTE. Br. nr 1301 Z.C.'

Te koop gevr." H U I'S in
in Zandv. sp. geh. of ged..
te aanv. Br. m. prijs 1303
bur. Z. Crt.

2 pers. LEDIKANT met
spiraal, 3-delig bed aange-
boden. Zandvoortselaan 64a

Voor het maken van
BOUWK. BEGROTINGEN

MEDEWERKER GEVR.
voor opl. of zelfst. kunn.
werken. Techn. bur. „Cal-
cu", Lijsterstr. 7, tel. 2383.

Gevr. WERKSTER 2 ocht.
p.w. Mevr. Bosch, De Fa-
vaugeplein 41hs, tel. 2011.

Te koop gevr. WANDEL-
WAGENTJE en gr. KIN-
DERLEDIKANT. Br. 1302
bur. Zandv. Courant.

Wilt u VAKKUNDIG uw
huis BEHANGEN hebben?
Bel dan 3116, Heemeijer,
v. Ostadestraat 7a. Tevens
het adres voor stofferen
van uw meubelen en het
leggen van alle soorten
vloerbedekking.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot-1.30 "uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 18 februari
Zondag 19 februari en
Maandag 20 februari
Abonn. A, 8 uur

Nederlandse Comedie
Joseph in Egypten
Dinsdag 21 febr., 8 uur
Toneelgroep „Theater"

Woensdag 22 febr., 8 u.
Gharlotte Kohier

Lady L
Donderdag 23 febr. en
vrijdag 24 febr., 8 uur

Abonn. E en F
Haagsclie Oomedie

Familie genoegens

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

Attentie
Heeft u stof in huis? Wij
O V E R T R E K K E N , alle
soorten 'stoelen en banken
bij u thuis. Tel.' 020-129808
Amsterdam. '

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascomblnatle, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornulzen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

Wanneer u bij eerste
examen niet slaagt

verdere lessen gratis. 10
rijlessen (a 60 min.) ƒ47,50
Verwarmde leswagens.Halen
brengen ook in Zandv. gra-
tis. Erk. rijschool ,DeCom-
binatio', Kruisstr. 39, tel.
10008, Haarlem.

Aang.: BANKSTEL, bev.
2 faut. en bank. Te bevr.
ond. nr. 3802 bur. Z.Crt.

Zandvocrtse Koribalclub
Oosthoek a werd zaterdagmiddag
op eigen terrein door Zandvoort a
met 7-0 verslagen.

Zandvoortse Damclub
De uitslagen van de 15e ronde zien
er als volgt uit:

J. Schuiten-L. J. v.d. Werff 0-2
P. Versteege-F. van Beem 2-0
Th. ter Wolbeek-E. Fransen 2-0
C. Draijer sr.-J. van Dijk afgcbr.
J. v.d. Werff-J. Koper 2-0
M. Weber-J. Ovaa 0-2
G. ter Wolbeek-C. Draijer jr. 0-2

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de
maand februari luidt als volgt:
1. W. J. Prinsen 38821 p.; 2. H. Mo-
lenaar 38122 p.; 3. mevr. Van 't
Hert 37422 p.; 4. mevr Van Norden
37406 p.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling
ziet er als volgt uit:

West, 2e kl. A,

Q.S.C.
H.R.C.
Purmersteijn
Vitesse '22
Zandv.m.
V.V.A.
AIc. Victrix
Watergr.m.
West-Frisia
V.V.B.
W.F.C.
Kennemers

11 7
12 7
12 7
12 6
10 4
12 5
12 5
11 4
12 5
12 3
12 2
12 O

2 16
3 16
4 15
3 15
l 13
4 13
5 12
4 11
6 11
7 8
9 5
7 5

29-15
26-20
25-19
33-32
20-16
24-24
32-21
20-22
22-19
19-24
18-36
14-34

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans
Alfred- Kossmann - De honden-

plaag.
Marguerite Steen - En de zon ging

onder. (Deel l, 2, 3, 4 en 5).
D. H. Lawrence - Lady Chatterley's

lover.
Georges Borgeaud - La Vaiselle

des évêques.
Ontwikkeling slectuur "
The unesco courier.
Dr. Arkady Fiedler - Eiland der be-

tovering.
W. Kemper - Wat betekent uw

droom.
'Dr. J. A. de Koning - Vertrouwend

leven.
Reizen.
Hans Renner - Algemene muziek-

leer.
Dr. P. Smits - Levenslot en levens-

zin.

Vergaderkalender

14 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort. Jaarvergadering
en filmvertoning, Gemeenschaps-
huis.

21 febr. Humanistisch Verbond Ge-
meenschap Zandvoort, lezing, Ge-
meenschapshuis, ,zaal 8.

Spr. J. v. d. Molen, Haarlem. Ond.
Sexuele opvoeding en moderne
jeugd.

21 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr.
J. W. van Zeijl.

24 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen
afd. Zandvoort, EMKA show, Ge-
meenschapshuis, verzorgd door
mevrouw M. Krispijn.

25 febr. Zandv. Reddingsbrigade,
dans- en kienavond, hotel Keur.

8 maart, Ned. Ver. v. huisvr., afd.
Zandvoort, koffieuurtje, Meijers-
hof.

13 maart, Ned.'ver. v. huisvr. afd.
Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis. Mevr. Kerp-Schlesinger over
Schaarkunst.

13 maart, 't Helm, cabaret Tingel
Tangel, Zomerlust.

13 maart, Geref. mannenver. Calvijn.
„Politieke rondblik", spr. mr. B.
W. Biesheuvel, Zomerlust.

22 maart, Ned. ver. v. huisvr., afd.
Zandvoort, lezing over schoon-
heidsbehandeling, Gemeenschaps-
huis.

24 maart, Hum. Verbond, gemeen-
schap Zandvoort, lezing, dr. A. L.
Constandse. „De zin van* de dood
voor het leven", Gemeensch.huis.

24 maart, Personeelsver. gem. ambt-
Vertoning kleurendia's.

27 maart, Geref. mannenver. Cal-
vijn, lezing. Ds. G. N. Lammens,
„In dienst van de Heer", Zomer-
lust.

30 maart, Ned. Prot. Bond, afd.
Zandvoort, vrouwenmiddag, Brug-
straat 15.

Daar kunt u heen
Monopole
Maandag 13 en dinsdag 14 febr. 8 u.

film De nacht der vrijgezellen.
Woensdag 15 en donderdag 16 febr.

8 uur film Afscheid van de wol-
ken. .

Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 18, zondag 19 en maan-
dag %0 febr., 8 uur Ned. Comedie
met Joseph in Egypten.

Dinsdag 21 febr., 8 uur Toneelgr.
1 „Theater" met Lijmen.
Woensdag 22 febr., 8 uur Charlotte

Kohier met Lady L.
Donderdag 23 en vrijdag 84 febr.,

8 uur Haagse Comedie met Fa-
milie genoegens.

U kunt het
toch niet

afschreeuwen...
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg l

GRU Y TER week reclame
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dedmyter's

Bij elke 2 pakjes vet of

MARGARINE
EEN DUBBELTJESREEP
VOOR EEN STUIVER

' (extra margarine uitgezonderd)
lekkere, kersverse margarine. Voordelig door
10°/o korting. Reken eens uit wat U, alleen al
op margarine, bespaart door 10°/o korting!

Twee zakjes

ERWTEN
SOEP

voor i il cent
Dat is heerlijk: kostelijke erwten-
soep. Dat is voordelig: twee zak-
|es van 58 nu samen voor 75 et.
Ruim 8 borden soep in een kwar-
tier klaar.

2 blikken
HARINGFILETS

samen 115eent
Een lekkernij: haringfilets, naar
keuze in mosterdsaus, tomaten-
saus of pikante saus. Twee blik-
ken samen 23 et. voordeliger.

met 15ct VOORDEEL
Een gezonde boterham: proef
en profiteer van dit voordeel.
Nu niet 132 et., maar slechts
117 cent.

2 pakken

chocolade
hagel

SAMEN
35ct GOEDKOPER

Kies maar uit: melk of puur. Of
allebei. En smul voor weinig geld,
want 2 pakken hagel a 75 et.
krijgt U voor samen 115 et. Niet
vergeten: 35 cent verdienen.

6102151

Altijd ; !K^ 10°/o korting. Óolc bij de weekreclames
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Meer ruimte voor recreatie, maar...

Bouwverbod duingebied
is noodzakelijk menen samenstellers

van structuurrapport

Eind vorig jaar is een rapport verschenen over de structuur van de Pro-
vincie Noordholland onder de titel „Structuurnota Noordhollands Noor-
den". Hoewel dit rapport is bestemd voor de streek rond Alkmaar en
omgeving, zijn de in dit rapport voorkomende prognoses en richtlijnen,
ook voor „de rest" van Noordholland van belang.

In dit rapport wordt de nadruk ge-
legd op de recreatieve functie van
de kop van Noordholland. Dat de
samenstellers deze functie van door-
slaggevende betekenis achten, blijkt
wel uit de volgende kenmerkende
conclusie die zij in de nota hebben
vastgelegd.

„De recreatieve bestemming van
't noorden van Noordholland is van
zó groot algemeen belang, dat deze
voorrang moet hebben boven de
agrarische. Enig verlies van agra-
rische gronden voor recreatieve
doeleinden is dan ook zeker ver-
antwoord".

De rapporteurs achten vervolgens
de opname-capaciteit van 't strand
nog niet uitgeput, maar het ont-
breekt aan voldoende ruime too-
gangswegen door-de duinen en aan
boulevardruimte.

De aantasting, van het duingebied
dient echter tot het uiterste te wor-
den beperkt. Over die aantasting
van het duinlandschap hebben de
rapporteurs overigens een vast om-
lijnde mening. Een mening, die ook
buiten de kop van Noordholland de
aandacht stellig verdient.

Doortrekking van de boulevard
langs de duinrand is niet gewenst,
gezien het grote gevaar van een
omvangrijke rnndbebouwing. In het
algemeen ix een bouwverbod voor
het duingebied noodzakelijk; slechts
de' hoogst, .noodzakelijke hotel- en
restaurant-accommodatie acht t de
commissie toelaatbaar. (Cursivering
van ons — red.)

Aan de landzijde van de duin-
strook zal in een steeds omvang-
rijker wordende behoefte aan cam-
pings, bungalowparken en kampeer-
plaatsen moeten worden voorzien.

Terwille van het snel groeiende
bermtoerisme waaraan volgens de
commissie- niet valt te ontkomen
zullen beschutte picnic- en parkeer-
ruimten moeten worden aangelegd.

Het watersportgebied van het
Alkmaardermeer kan worden uitge-
breid tot een eenheid met de Zaan-
streek en het hengelsportgebied van
midden-Noordholland.

In de noordelijke duinstreek laten
de recreatieve voorzieningen te
wensen over; er zullen meer cam-
pings e.d. moeten komen, terwijl
het kale landschap tussen 't Noord-
hollands kanaal en de duinstrook
dringend om stoffering vraagt.

• Om het gemeentebestuur van
Texel in staat te stellen, de voor-
zieningen te treffen, die de steeds
groeiende toeristenstroom naar het
eiland vordert, is naar de mening
van de commissie een rijksbijdrage
in de kosten hiervan op zijn plaats.

In een beschouwing over de de-
mografische structuur vertelt het
rapport, dat er in 1956 in het ge-
bied van noordelijk Noordholland al
12.000 forensen woonden, welk aan-
tal sindsdiens belangrijk is toege-
nomen. Extreme demografische ver-
schuivingen geven Bergen, Heiloo
en Castricum te zien, waar meer
dan 32 pet van de beroepsbevolking
uit woon-forensen bestaat en meer
dan 60 pet van de bevolking elders
is geboren.

Zoals het Gooi en Zuid-Kenne-
merland dat reeds eerder te zien
gaven, werd Noord-Kennemerland in
toenemende mate woongebied voor
de oorspronkelijke rand van de
Randstad Holland en wel voorna-
melijk ten behoeve van Amsterdam
en Zaanstreek. Deze functie zal in
de komende decennia waarschijn-
lijk op grote schaal moeten worden
uitgebouwd, te meer nu blijkt dat
de opnamecapaciteit van het Gooi
en. Zuid-Kennemerland vrijwel uit-
geput is.

•> Daarom is men er bij de opzet
van het streekplan van Noord-Ken-
nemerland van uitgegaan dat een
belangrijk gedeelte van de woon-
functie van beide genoemde gebie-
den door Noord-Kennemerland zal
moeten worden overgenomen. Dit
gebied zal daarvoor in de eerstko-
mende decennia zijn wooncapaciteit
moeten opvoeren van circa 110.000
thans tot circa 250.000 in 1980.
Hiermee zal Noord-Kennemerland
volledig in de invloedssfeer van de
Randstad Holland worden opgeno-
men.

Opgemerkt wordt nog dat het
snelgroelende Umondgebied meer

dan voorheen gebruik zal gaan ma-
kea van de woongelegenheid die
Noord-Kennemerland zal kunnen
bieden. De tendentie daarbij is —
en datzelfde geldt eveneens voor
Amsterdam en Zaanstreek — dat
de maatschappelijke bovenlaag en
de middenlaag naar het voorbeeld
van Zuid-Kennemerland en 't Gooi,
zich vooral zullen gaan vestigen in
het aantrekkelijke woongebied van
Noord-Kennemerland, terwijl de la-
ger gekwalificeerde groep van werk-
nemers — met name de industrie-
arbeidersgroep en de groep der la-
gere beambten — vrijwel uitsluitend

zal zijn aangewezen op woongele-
genheid in de industriewoonoorden
van IJmond, Zaanstreek en Amster-
dam-Noord.

Deze -tendentie houdt naar de me-
ning van de commissie voor. de op-
bouw van een maatschappij en cul-
tureel gedifferentieerde samenleving
ernstige nadelen in. Zowel in de in-
dustriële centra als in de nieuw, c.q.
verder te ontwikkelen, woongebieden
zal naar een zekere differentiatie
in de bevolkingssamenstelling moe-
ten worden gestreefd. Daarbij zal
de planning ongetwijfeld een be-
langrijke rol moeten spelen.

In de komende jaren verwachten
de rapporteurs een spontane verde-
re ontwikkeling van de industriële
en commerciële werkgelegenheid in
het midden van Noordholland. Zon-
der een krachtig industrialiesatit;-
beleid van overheidswege moet ech-
ter de toekomst van Noordhollands
noorden met grote zorg tegemoet
worden gezien.

In haar beschouwing over de
woonfunctie van het gebied geeft
de commissie uiting aan haar vrees,
dat de voortzetting van de huidige
eentonige bebouwingstrant een olio
vlek-effect zal veroorzaken. Daarom
moeten nieuwe woonvormen worden
geïntroduceerd. De commissie zou
het toejuichen als hierover een we-
tenschappelijk gefundeerd advies
zal worden uitgebracht.

Vernis in lente omarmen
Reis naar raadsels

Terwijl in Zuid-Nederland in carnavalsstoeten kartonnen raketten wer-
den meegevoerd en marsbewoners dansten rond het mannetje van de
maan, schoot in Rusland op een inferno van vlammen en lawaai de il-
lusie het land van de werkelijkheid binnen.
Met de precisie van 'n scherpschutter, 'n baron von Münchhausen waarr
dig, 'heeft de Russische ruimtevaart j.l. zondag een schot gewaagd in
de -richting van Venus.
De raket bracht eerst een grote satelliet in een baan om de aarde. Van-
uit deze satelliet werd het ruim 600 kilo wegende ruimtevaartuig in hot
heelal gebracht. Dit maakt de prestatie nog groter. Het bewijst, dat
de Russen niet alleen óver een sterke raketmotor beschikken, maar ook
over een technische precisie, die de Amerikaanse evenaart, zo niet voor-
uit is.

Het nieuwe , ruimteschot betekent,
dat de Sovjets hun voorsprong op
het gebied van de voortstuwing
hebben weten te behouden. Ook in
Amerika wordt koortsachtig ge-
werkt aan een krachtiger brandstof,
die de raket meer stuwkracht moet
geven. Het plaatsvervangend hoofd
van het Amerikaanse bureau voor
ruimtevaart (Nasa), dr. Hugh Dry-
den, zei echter, dat de Ver. Stalen
de jongste prestatie pas over ander-
half of twee jaren kunnen evena-
ren. Waarmee hij ongetwijfeld
doelde op de ontwikkeling van een
nieuwe brandstof.

De wetenschappelijke kringen in
de gehele wereld zullen de Russische
proef met intense belangstelling
volgen. Tussen 15 en 30 mei moet
het ruimtevaartuig de planeet Ve-
nus bereiken. Het is nog niet be-
kend wat ze dan zal doen. Zal het
metalen lichaam de planeet raken
of zal het een nieuw planeetje wor-
den, doordat het een eigen baan om
de zon gaat beschrijven?

Maar dat is niet het belangrijk-
ste probleem. De belangrijkste
vraag is of de aan boord zijnde in-
strumenten aan de verwachtingen
zullen voldoen. Zal de radio de af-
stand van minstens veertig miljoen
kilometer tot de aarde kunnen
overbruggen? Wanneer dat het ge-
val is, wacht de wetenschappelijke
wereld een grote hoeveelheid inte-
ressante gegevens.

Venus, de ochtend- en avondstor,
is vrijwel altijd in raadselen gehuld
geweest. Een dicht wolkendek om-
geeft deze planeet, die een baan
tussen aarde en zon beschrijft. Wat
verberg-t zich achter deze atmos-
feer? Vormen van leven, een dorre
woestijn of een kokende brei?

Zo bestaan er tientallen vragen
over het hemellichaam, dat zo'n
schone naam heeft. Zelfs de Romei-
nen hebben hun godin tevergeefs
om antwoord gevraagd. De moder-
ne wetenschap staat voor dezelfde
puzzel. Het zonlicht wordt weer-
kaatst door een wolkendek, dat we-
ten we. Maar waaruit bestaan die
wolken? Een geleerde heeft gezegd,
dat ze hard zijn. Te vergelijken met
een soort plastic. Een ander zegt:
koolzuur. Wanneer de radio van het
Russische ruimtevaartuig werkt,
kau eind mei het antwoord worden
gegeven.

Venus is een nog jonge planeet,
luidt de theorie. Een Rus, beweerde,
dat er heel goed een (primitieve)
vorm van leven kan bestaan. Een
andere Rus lachte om dit Idee. De

wetenschappelijke botsingen .dijn
slechts symbool van de huidige on-
wetendheid over de geheimzinnige
planeet. Bijval en tegenspraak vol^
gen elkaar op als onafscheidelijke
familieleden.

Aan de Russische , proef is nog
een ander element verbonden, dat
evenals het doel zelf vele vraggn
oproept: de menselijke ruimtevaart.
Kort na de lancering verklaarde de
Russische geleerde, prof Sedof, lid
van de Sovjetrussische academie
voor wetenschappen, dat na deze
proef het in de ruimte sturen van
een bemande satelliet wel niet lang
meer op zich zal laten wachten.

Met het oog hierop is het opmer-
kelijk, dat aan boord van het nieu-
we ruimteschip een warmte-instai-
latie is aangebracht, die de tempe-
ratuur op dragelijke hoogte moet
houden. Mag: men de Russen gelo-
ven, dan is dat voorlopig gelukt.
Ondanks wrijving, ongebroken aon-
licht en heelalinvloeden is de tem-
peratuur binnen in de nieuwe Loe-
nik ongeveer twintig graden celcius
gebleven. Dat betekent dat weer een
moeilijkheid is opgelost.

Omnibus en Schotel
De Hervormde contactvereniging
„Omnibus", houdt hedenavond in
het jeugdhuis achter de Hervormde
kerk, een discussie-avond over het
onderwerp „De kerk in de hoogcon-
junctuur". Dit discussie-onderwerp
zal worden ingeleid door ds. R. H.
Oldeman. Het tweede gedeelte van
de avond wordt verzorgd door de
heer H. Visser, die kleurendia's zal
vertonen.

Zaterdagavond 4 maart wordt
door de leden een bezoek gebracht
aan de Haagsche Comedie.

Op 17 maart is er een muziek-
avond. Op deze avond zal de heer
H. Blekkenhorst, cantor-organist
van de Hervormde gemeente, een
lezing houden over de Mattheus
Passion van J. S. Bach. Hij zal dit
toelichten met gramofoonmuziek en
enkele pianofragmenten.

*
De jeugdvereniging „De Vliegende
Schotel" geeft morgen, zaterdag 18
februari, e?n vertoning van de film
„De Citadel" in het jeugdhuis.

Zaterdag 25 februari wordt een
kienavond gehouden en 4 maart
staat in het teken van voorberei-
ding voor de Schotel-Sneeuwbal-
reünie, die op 15 april in Zandvoort
wordt gehouden.

en. wij,

Soms heb ik 't idee dat de voorstanders en verdedigers
van een atoombewapening, de realiteit van een atoom-
oorlog niet werkelijk onder ogen zien — of durven zien
— en daarom liun toevlucht nemen tot een al even ir-
reëeï als naief standpunt: De uitwerking van necluaire
wbpens is voor vriend en vijand KO afschrikwekkend, dat

geen van de partijen ooit in de verleiding zal komen ze te gebruitcen.
Op die basis en onder dit perspectief vinden ze de atoombewapening
aanvaardbaar en tot op zekere hoogte aanbevelenswaardig, ook voor
kleine naties. Andere mogelijkheden zien ze niet.
Dat de wapens worden gebruikt kunnen ze zich niet voorstellen —
en dat pleit voor hen. Maar het is juist dit gebrek aan voorstellings-
vermogen, waarvan zij en wij de dupe dreigen te worden.

Uit een brief
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Zandvoort

A. Elffers f
In zijn woning aan de Zandvoortse-
laan is woensdagmiddag op 72-jari-
ge leeftijd overleden, de heer A.
Elffers. De heer Elffers was, vooral
in de jaren voor de tweede wereld-
oorlog, in Zandvoort geen onbekeu-
de en nam in het politieke en reli-
gieuze leven van de badplaats een
vooraanstaande plaats in.

Van 1927 tot 1941 was hij lid van
de gemeenteraad, als vertegenwocr-
diger van de plaatselijke groepering
„Gemeentebelangen". Iii 1935 werd
hij door de raad tot wethouder be-
noemd, een functie die hij tot 1941
heeft bekleed.

De heer Elffers genoot voorts
grote bekendheid in de gemeente als
voorzitter van de plaatselijke afdc-
ling van de Ned. Protestandenbond,
ook was hij jarenlang voorzitter
van de openbare leesbibliotheek.

De teraardebestelling heeft mor-
gen, zaterdag 18 februari, plaats om
11 uur op de algemene begraaf-
plaats aan de Noorderduinweg.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

jan. berijdbaar
19 6.38 2.— 18.46 14.30 10.30-16.30
20 7.13 2.30 19.31 15.— 11.00-17.30
21 7.55 3.30 20.17 16.— 12.00-18.—
22 8.41 4.— 21.10 16.30 12.30-19.00
23 9.40 5.— 22.17 17.30 13.30-20.—
24 10.53 6.— 23.42 19.— 15.00-21.30
25 —.— 7.30 12.22 —.— 3.30-10.—
Samengesteld door P. v.d. MIJe KCzn

Burgerlijke Stand
10—16 februari 1961

Geboren: Edith, d.v. E. Bol en
R. S. Cohen; Rudy, z.v. K. Hakhoff
en. S. Hoogendijk.

Ondertrouwd: Jacobus Brugman
en Engelina Kerkman; Willem van
Keulen en Clara Adriana Anna Ma-
ria Stokman.

Gehuwd: Wilhelm Huisingh en Jo-
hanna Maria Wilhelmina Pater-
nostre.

Overleden: Aagt je van Keulen,
oud, 79 jaar, gehuwd geweest met
W. Terol; Mary Ann Geus, oud 91
jaar, geh. gew. met P. P. Beukema.

Geboren buiten te gemeente: Ni-
colaus Antonius, z.v. H. Kinneging
en E. J. M. Tempelaars.

Overledpn buiten de gemeente:
Rosa Katharlna Lucie Kupper, oud
74 jaar, gehuwd met P. J. van
Steenwijk.

Duizend per dag n

Bij de Dienst Luister- en Kijkgel-
den zijn in de afgelopen zeven we-
ken ruim 50.000 nieuwe televisie-
toestellen geregistreerd, gemiddeld
ruim duizend per dag.

Op l februari bedroeg het totaal
aantal 833.901 tegen 801.448 op l
januari j.l. (t.m. 14 febr. 848.334).

Tn totaal werden in januari di>=
32.453 tv-ontvangcrs aangegeven,
d.w.z. bijna 20 procent meer dan in
januari 1959, de maand die met
27.048 geregistreerde tv-toestelien
tot dusver de grootste groei te zien
gaf.

Het aantal aangegeven radiotoe-
stellen bedroeg op l februari 1961
2,644.056.

Er waren op l februari 480.971
aangeslotenen op het draadomroep-
net tegen 480.713 op l januari j.l.

Zes zandwagens
tegen elkaar
Donderdagmorgen zijn op de Zand-
voortselaan ter hoogte van de A. G.
Bodaanstichting, zes zandauto's met
elkaar in botsing gekomen. De aan-
i-ijding tussen de met zand geladen
vrachtauto's vond plaats, tijdens
een inhaalmanoeuvre van een der
wagens in een dichte mist. De auto
greep een rechts op de weg rijden-
de vrachtwagen in de flank. Met
een slag, die tot ver in de omtrek
hoorbaar was, reden hierna de zes
zandauto's tegen elkaar. Twee
auto's werden totaal vernield en vier
ernstig beschadigd. Persoonlijke on-
gevallen deden zich bij deze ketting
botsing niet voor. De materiële scha-
de wordt geschat op ongeveer tach-
tigduizend gulden.

Het doorgaande verkeer vond ge-
ruime tijd hinder van het ongeval
en moest over het rijwiel- en voet-
pad worden geleid.

Puzzelrit
A.s. zaterdag 18 februari vindt de
eerste puzzelrit van dit jaar plaats,
georganiseerd door de motorclub
Zandvoort. Om 21 uur wordt het
startschot gelost bij de Vijverhut.
Het traject is ongeveer 40 km lang.

Jaarvergadering
Vrouwenbond
Vrijdag 24 februari a.s. houdt de
afdeling Zandvoort van de Ned.
Christenvrouwenbond de jaarverga-
dering in het jeugdhuis van de
Hervormde Kerk.

Van de brug af gezien
Onder regie van Arie Mourik geeft
de toneelvereniging Wim Hildering
op maandag- 27 maart in theater
Monopole, een uitvoering van Ar-
thur Millers toneelspel „Van de brug
af gezien."



Mensen en zaken
Weerpraatje.

Opeens werd ledereen gegrepen door
de lente! Het was nog maar half
februari, maar de temperatuur liep
aardig op en de vogels zongen het
hoogste lied. Een zomerse dag in
februari is iets bijzonders en als er
twee van zulke dagen voor-
komen, denken eenvoudige zielen al
gauw dat de natuur weer een van
haar onberekenbare streken aan 't
spelen is. Toch schijnt het normaal
te zijn. Hier en daar wordt gezegd
dat februari drie (zes is ook al ge-
noemd) en maart negen zomerse
dagen moet opleveren. Dan pas
wordt 't een uitzonderlijk fraaie
zomer.

En toch vielen deze dagen in fe-
bruari rauw op het dak van een
ieder, die nog met ontzag terug
denkt aan voorbije jaren, waarin
de sneeuw in februari decimeters
hoog lag. En toen werd er nog wel
eens langs elf steden geschaatst in
in Friesland.

Maar deze winter kenmerkt zich
door een. enorme vochtigheid. Men
werd sjagrijnig van al de regen, die
er viel. En dat niet alleen. Men
kreeg ook scheuten door botten en
benen. Daarom was de eerste zo-
merse dag van februari zo welkom.
Hij viel 20 vroeg in de tijd. Midden
in een periode van ellende, waarin
het grondwaterpeil de lokale vijand
nummer één was en het Zandvoort-
rneeuwenveld steeds maar onbe-
speelbaarder( ?) werd. Ja, eigenlijk
was men er min of meer door ver-
rast. Want in de verste verte dacht
men niet meer aan een tijd, waarin
de zon van de vroege ochtend tot
de late avond scheen. En dat werd
toch heus werkelijkheid. Daarom
zwermden de mensen uit over het
strand en de kindertjes, die vroeg
bij de tijd waren gingen pootje ba-
den. De café-terrasjes waren druk
bezet en iedereen had het over ons
merkwaardige, ja zeer merkwaar-
dige klimaat.

De statistieken werden er op na-
geslagen en de insiders kwamen tot
de conclusie enfin, de juiste
datum is van geen belang maar
sedert jaren was zo iets op 13'of
14 februari niet voorgekomen. Dit
was net zo vreemd als de vorst, die
men zich herinnerde en die op l no-
vember de schaatsen uit het vet
dwong. Dat was 1879. Precies, de
kenners kunnen er' nog van mee-
praten.

Inmiddels werd het zomerse weer
van februari belaagd door de mist.
Zomerse mist in de morgen is altijd
een goed teken. Dus, hoe ging men
denken? De mist trekt op en we
gaan gewoon door met zomers? da-
gen in februari produceren. Nou,
dat viel een beetje tegen

De mist trok niet op. En we wer-
den pijnlijk herinnerd aan de ka-
lender Een naar en grillig kli-
maat Met alle gevolgen van
dien. Een echt weer-katertje.

MOMUS.

en.
Zandvoortmeeuwen
Uitslagen zaterdag 11 februari:

Zandvoortm.-SIZO ' 4-2
Tweede Jeugd-Zandv.m. 2 2-4

Adspiranten:
Zandvoortm. a-Kenn.land a 2-1
Zandvoortm. b-Ripperda a 4-3
Halfweg a-Zandvoortm. c 2-6
Zandvoortm. f-Kenn.land c 11-0
Bloemendaal d-Zandv.m. g 6-5
Schoten e-Zandvoortm. h 3-2

Uitslagen J2 februari:
Zandvoortm.-QSC afg.
Bloemendaal 3-Zandv.m. 3 2-3
Zandvoortm. 4-TZB 2 9-1
SHS 2-Zandvoortm. 5 3-5
Zandvoortm. 8-TZB 4 4-4

Junioren:
Velsen a-Zandvoortm. a 1-4
Zandvoortm. b-EHS b 8-3
Zandvoortm. c-RCH d 8-0
HFC e-Zandvoortm. d 3-4
Schoten b-Zandvoortm. e 5-0

Uitslagen woensdag 15 februari:
Zandvoortm. c-TYBB b 1-0
Zandvoortm. b-TYBB a 3-2

Programma zaterdag 18 februari:
AMVJ-Zandvoortm. 16.15 u.

172 Halfweg-Zandvoortm. 2 15.30 u.
180 Zandv.m. 3-Hillegom 15.30 u.
Adspiranten:
196 Zandv.m. a-Schoten a 14.30 u.
211 Ripperda a-Zandv.m. b 15 u.
229 Spaarndam a-Zandv.m. d 15 u.
251 Zandvoortm. f-HFC f 14 u.
269 Zandv.m. g-HFC k 15.15 u.
270 Zandv.m. h-HFC l 16.30.
Programma zondag 19 februari:

Watergr.meer-Zandv.m. 14 u.
VSV 3-Zandvoortm. 2 12 u.

22 Zandv.m. 3-Ripperda 3 9.45 u.
62 Zandvoortm. 5-DIO" 4 9.45 u.
66 DCO 5-Zandv.m. 4 9.45 u.
71 DSK 3-Zandv.m. 6 9.45 u.
83 Zandv.m. 7-RCH 8 12.30 u.

Junioren:
138 DCO a-Zandv.m. b 9.45 u.
140 HFC c-Zandv.m. c 14 u.
158 Zandv.m. e-Schoten c 12.30 u.
Programma woensdag 22 februari:

TYBB a-Zandvoortm. c 15 u.
Zandvoortm. d-TZB a 15 u.

Opstellingen Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal van Zandvoortm.
komt a.s. zondag in de ontmoeting
tegen Watergraafsmeer (Amster-
dam) in de volgende opstelling uit:
Kniese, Stokman, Stobbelaar
Kraaijenoord, Koning, Water; Vis-
ser, Jacobs, Keesman, Oosterbaan
en Halderman. Reserves zijn Mole-
naar en Van der Mije.

Zandvoortse Schaakclub
Na de tweede ronde van de compe-
titie om het clubkampioenschap
worden de eerste tïenTplaatsen resp.
ingenomen door: Lindeman, Elde->
ring, De Jong, Nielsen, Van Duijn,
Gerritsma, Steiner, Wessel, Giskes
en Vastenhouw.

Het tweede tiental heeft de vori-
ge week de vierde bondswedstrijd
tegen Hoofddorp gewonnen. Voorlo-
pige uitslag 6-2.

procent
reiite Uw geld bewaren

tot max. f. 25.000.-,
op een depositoboekje
bij De Twentsche Bank
is gemakkelijk en rentegevend.
U kunt de bedragen ook
per giro storten.

DE T WENTSGHE BANK
160 kantoren in Nederland

Zandvoortse Korfbalclub
Zandvoort adsp. b speelt zaterdag-
middag op eigen terrein tegen
Haarlem c. Het eerste twaalftal
ontmoet zondagochtend Ooster-
kwartier 5.

R.K.S.V.„The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 11 februari:
Adspiranten:

Concordia c-TZB a 2-13
O. Gezellen g-TZB c 3-2

Uitslagen zondag 12 februari:
Geel Wit 2-TZB l 1-2
Zandv.meeuwen 4-TZB 2 9-1
SHS 3-TZB 3 4-3
Zandvoortm. 8-TZB 4 4-4
Alliance jun. a-TZB a 3-2
TYBB jun. d-TZB b 12-3

Programma zaterdag 18 februari:
221 TYBB adsp. b-TZB a 15.15 u.
264 Concordia adsp. e-TZB b 14.30 u.
281 TYBB adsp. i-TZB c 15.15 u.
Programma zondag 19 februari:
48 TZB 1-DCO 4 14.30 u.

Terrein DCO
82 Hoofd. Boys 3-TZB 3 12 u.

104 VVH 4-TZB 4 12 u.
130 HBC jun. b-TZB a 15 u.
149 Van Nispen jun. a-TZB b 12 u.
Programma woensdag 22 februari:

Zandv.m. welpen d-TZB a 15 u.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de derde ronde voor het club-
kampioenschap van de maand fe-
bruari. De uitslagen luiden: 1. D.
Visser jr.; 2. J. Zwemmer; 3. J. v.d.
Wolde; 3. L. van Norde.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
afd. volleybal
Uitslagen heren:

HVS 2-OSS 3-1
(onder protest)
Die Raeckse 4-OSS 2 3-0

Enige kennisgeving

Hotel C. KEUR
Zeestraat ,"49-1̂ 41, "*Zandvoort
Hiermede hebben wij het ge-
noegen u te berichten, dat
onze zaak 50 jaar gevestigd
is.
Gelegenheid tot feliciteren
zaterdag 4 maart van S.SO
tot 5 uur.

C. Keur Jr.
• C. Keur Sr.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.

Programma zondag 19 februari:
Heren:

Ever Swift-ZHC 2
Saxenburgers-ZHC 3
Ever Swift 2-ZHC 4

Dames:
ZHC 1-Siseo l 12.30 u.
ZHC 2-Alliance 5 12.30 u.

Jeugd:
Strawberries-Meisjes c
Strawberries-Jongens d

Adspiranten:
Strawberries-Veldmuizen

Programma zaterdag 18 februari:
Jeugdwedstrijden
Meisjes:

Meisjes a-Kraaien 15.15 u.
Meisjes b-Strawberries c 15 u.

Jongens:
BMHC d-Jongens a
Eechtrop d-Jongens b
Strawberries f-Jongens c

Adspiranten:
Haasjes-Rood Wit 14 u.
Mecki's-Alliance Poolbeertjes 14 u.

en

VERGADERKALENDER

Februari en maart, vrijdagsavonds,
Zandv. reddingsbrigade, E.H.B.O.-
cursus voor de stranddienst, Ge-
meenschapshuis.

17 februari, Vrouwenwereldgebeds-
dag, Gereformeerde Kerk.

21 febr., Ned. ver. van huisvr., afd.
Zandvoort, schouwburgmiddag.

21 febr. Humanistisch Verbond Ge-
meenschap Zandvoort, lezing, Ge-
meenschapshuis, zaal 8.

.Spr. J. v. d. Molen, Haarlem. Ond.
Sexuele opvoeding en moderne
jeugd.

21 febr. Geref. Mannenvereniging
Calvijn, lezing, Zomerlust. Spr.
J. W. van Zeijl.

23 febr., Ned. Protestantenbond,
vrouwenmiddag, Brugstraat 15.

24 febr. Ned. Ver. van Huisvrouwen
afd. Zandvoort, EMKA show, Ge-
meenschapshuis, verzorgd door
mevrouw M. Krispijn.

24 febr., Ned. Chr. vrouwenbond,
jaarvergadering, jeugdhuis achter
de Hervormde Kerk.

24 febr., Ned. Reisver., jaarvergade-
ring, Hotel Keur, Zeestraat.

24 febr., NIVON, afd. Zandvoort,
Gemeenschapshuis.

25 febr. Zandv. Reddingsbrigade,
dans- en kienavond, hotel Keur.

lömaart, A.B.V.A., jaarvergadering,
Ons Gebouw.

8 maart, Ned. Ver. v. huisvr., afd.
Zandvoort, koffieuurtje, Meijers-
hof.

8 en 9 maart, toneelver. ,,Op hoop
van zegen", toneeluitvoering, Mo-
nopole.

13 maart, Ned. ver. v. huisvr. afd.
Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis. Mevr. Kerp-Schlesinger over
Schaarkunst.

13 maart, 't Helm, cabaret Tingel
Tangel, Zomerlust.

13 maart, Geref. mannenver. Calvijn.
„Politieke rondblik", spr. mr. B.
W. Biesheuvel, Zomerlust.

18 maart, toneelvereniging „Sande-
voerde", uitvoering, Zomerlust.

22 maart, Ned. ver. v. huisvr., afd.
Zandvoort, lezing over schoon-
heidsbehandeling, Gemeenschaps-
huis.

24 maart, Hum. Verbond, gemeen-
schap Zandvoort, lezing, dr. A. L.
Constandse. „De zin van de dood
voor het leven", Gemeensch.huis.

24 maart, N.V.V.-Bestüurdersbond
Zandvoort, forumavond, Gemeen-
schapshuis.

24 maart, Personeelsver. gem. ambt-
Vertoning kleurendia's.

De duinen in „Zuid"
lopen gevaar
Binnenkort zal de gemeenteraad be-
slissen over het plan „Zuid" dat
praktisch algehele bebouwing be-
oogt na bijna complete afgraving
en egalisering.
Dit terwijl er grote bouwrijpe bouw-
terreinen braak liggen aan de
Noord-Boulevard en (zodra de riool-
water-installatie gereed is) in Plan-
Noord beschikbaar komen.
Tot 25 dezer kan iedereen hiertegen
bezwaren indienen bij de Raad der
gemeente.
Het is de laatste gelegenheid om te
trachten onvervangbaar duingebied
voor de badplaats Zandvoort te red-
den.

Het bestuur van de Stichting
• ,Bescherming Duinlandschap'

(adv.) '

24 maart, Ned. Chr. vrouwenbond,
lezing; jeugdhuis Herv. kerk.

27 maart, Geref. mannenver. Cal-
vijn, lezing. Ds. G. N. Lammens,
Zomerlust.

27, maart, toneelver. „Wim Hilde-
ring", toneelvoorstelling, Mono-
pole.

30 maart, Ned. Prot. Bond, afd.
Zandvoort, vrouwenmiddag, Brug-
straat 15.

Miss Blanche
herkent u
aan de
goudgele tabak

Expositie van foto's
De Fotokring „Zandvoort" houdt op
l, 2 en 3 april a.s. een fototentoon-
stelling voor leden van de vereni-
ging in het Gemeenschapshuis. Ter
gelegenheid van deze tentoonstel-
ling heeft de kring een wedstrijd
uitgeschreven voor in Zandvoort
woonachtige niet-leden. Foto's voor
deze wedstrijd (met een minimum-
formaat van 9 x 14 cm) kunnen
worden ingeleverd bij de leden R. G.
Bannink, Koninginneweg 28, J. G.
Reurts, Kostverlorenstraat 89b en
L. van der Mije, v. Lennepweg 28/4.

De datum van 'inlevering sluit op
woensdag 15 maart a.s.

Daar kunt u heen
Monopole
Vrijdag 17 t/m zondag 19 febr., 8 u.

film Rivalen zien niet om.
Zondagmiddag 19 • febr., 2.30 -uur

film Lassie's beste vriend.
Maandag 20 en dinsdag 21 febr., 8

uur film Bloed in de zon.
Woensdag 22 en donderdag 23 febr.

8 uur film De blonde heks.
*

Gemeenschapshuis
Vrijdag 24 febr., 8 uur» Nivon „De
wijde wereld in".

*
8tadssc7iouwburg, Haarlem
Dinsdag 21 febr., 8 < uur Toneelgr.

„Theater" met Lijmen.
Woensdag 28 febr,, 8 uur Charlotte

Kohier met Lady L. > • : * ,"•, ,- • ,'
Donderdag 23 e?f vrijdag %b febr.,

8 uur Haagse' Comedie met Fa-
milie genoegens.

FAMILIEBERICHTEN

'.f De 15de febrjuari 1961 over-
leed .; te. Bentveld'- onze lieve
man, vader, b'elïüwd-'en groot-
vader

ABRAHAM: ELFFERS " -
Hij werd onlangs 72 jaar.

Uit aller naam,
J. J. Elffers-Boom

1,'t Lis"
Zandvoortselaan 325 v'
Bentveld- Aerdenhout

De Rouwdienst zal gehouden
worden zaterdag 18 februari
te 9.45 uur in het gebouw van
de Ned. Protestanden Bond,
Brugstraat 15 te Zandvoort,
waarna de teraardebestelling
zal plaats hebben te 11 uur
op de algemene begraafplaats
te Zandvoort.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De burgemeester zal vop woensdag
22 februari a.s,, geen spreekuur
houden.

Bekendmaking
Het Hoofd van het Gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat
Gedeputeerde Staten van Noordhol-
land bij hun besluit van l februari
1961, afd. l, nr. 361 goedkeuring
hebben verleend aan het raadsbe-
sluit van 26 januari 1960 nr. 18, tot
vaststelling van een partiële wijzi-
ging (plan N) van het uitbreidmgs-
plan-in-onderdelen „Bentveld", met
uitzondering van een gedeelte van
het plan.
Het plan ligt op de gemeente-secre-
tarie voor een ieder ter inzage.
Zandvoort,. 15'februari 1961

Het Hoofd van het gemeente-
bestuur voornoemd,

Van Fenema.

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeeraverk

Telefoon 2937 of- 02500-17069

D O KTC ER. S-) Z U S T E B'S-" "eüT *''' •
A P O T H E E ^ K D I E N S T

DOKTOREN:
J. F. Zwerver
Julianaweg la hoek Kostver-
lorenstraat, telefoon 2499

WIJKZUSTER:
Zr. Reitsma
Van Lennepweg 42, telefoon .2382 '

APOTHEEK: ' - . ~ ' ' , ' ~ . ,
18 t/m 24 februari:

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
Wijnne, Haltestraat 8, tel. 2389.

Nachtdienst van >18.EJO tot 8 >uur. . \
's morgens. Alleen 'voor • apoedge-
vallen.

Zondag 19 februari
Dierenarts Jongkind/Baljet, Ke-
naupark 13, Haarlem, tel. 14524. ,

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 19 februari

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman. Be-
diening H. Doop.
Medewerking van het kerkkoor.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: -spr. de heer N. H. van
Wijk.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 19 februari

10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.)
uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
Zondag 19 februari
(2e Lijdenszondag)

1 10 uur: ds. A. J. van Arkel van
Haarlem-Noord.
17 uur: ,ds. -J. A. van Arkel.
Cat. zondag 16.

PAROCHIE, H.H. AGATHA,
'iiote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
's Avonds qm 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 u.; 's avonds om 7.30 u. Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 21 februari

15 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.

JEHOVA'S GETUIGEN

Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 19 februari, 9.45-uur,. 402 m:
radiotoespraak door dr. H. Bonger:
Onderwerp: Is er veel veranderd?

Lasf- van zenuwen?
Mij n h ardfs Zenuwtabletten

nel pen U er overheen



TIJDELIJKE RECLAME

• ; 3 halen 2 betalen
« % '

LAAGST GEPRIJSDE GRATIS
BIJVOORBEELD :

KOSTUUM . . . f 4,75
MANTEL . . . f4,75
JAPON . . . . f 3 , 2 5

f9,50

N IF n '7Ï1 & Een be9«p voor
• Y • £V£iJCi flL goed chemisch reinigen

GROTE KROCHT 21, TELEFOON 2574, ZANDVOORT

U haalde het zonnetje in huis
met

Philips Televisie
Nog vele andere' actuele programma's
staan' U te wachten.
Aarzel niet "langer, bestel heden bij
ons Uw EIGEN toestel. Wij zorgen
voor een prima ontvangst.
PHILIPS RADIO, leuke kleine'
draagbare toestellen met echt leer
bekleed ƒ 178,-.
PHILIPS RADIO GRAMOPOON combinatie, geschikt coor STEREO
gramofoonmuziek.
Uw oude radio heeft inruilwaarde! Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.
Wij nodigen U uit tot een' bezoek aan onze grote toonzaal te Haarlem.
Gratis vervoer uit en thuis. Vraagt bij ons inlichtingen!

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F. H. PenaatPHILIPS-SPECIALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

GEVRAAGD:

ADMINISTR.KRACHT(mnl.ofvrl.)
Br. ond. hr. -1410 burr Zandv. Cour.

ADVERTEREN

DOET

VERKOPEN

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Modehuis „S. PILLER"
Kerkstraat 4 — Telefoon 3397i

WIJ HEBBEN RUIMTE NODIG!! Onze voorjaarscollectie begint
binnen te komen, dus gaan wij u nog even in de gelegenheid
stellen van angstwekkend lage prijzen te profiteren. , , '- '

Het zijn abnormale spotprijzen
Hier zijn ze:

Zuiver wollen gladde rokken
diverse maten en kleuren voor ..................... ƒ 3,95, J

enz. enz.

Zuiver wollen pullovers
reeds voor 16,
Zuiver wollen vesten
Italiaanse import, reeds voor f 9,T5

Al onze winterpantalons
dus de laatste mode, met 4(Q JQ

En nog veel meer koopjes!
Profiteert van deze unieke gelegenheid en komt u geheel vrij-
blijvend kijken. Zolang de voorraad strekt.

MODEHUIS S. PILLER
KERKSTRAAT 4 TELEFOON 3397

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY
• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES
Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eidik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote f 3,00
750 gr. riblappen^ 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schouderkarbonade... 3,25
750 gram ribkarbonade 3,50
500 gram haaskarbonade 2,75
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje Unox weense worstjes 0,95
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikeiis.

JUWEELTJES In een wip schoon schip met
PHILIPS nieuwe stofzuiger:

ƒ 145,

f 120,-

Verkoop van alle merken stofzuigers: Excelsior, Holland Electro, Erres,
Hoover enz.
Komt U eens kijken! Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg,
de betaling met U. '
PHILIPS SPECIALIST
Kostverlorenstraat 7
tel. 02507-2534

vv _^ _. _._. ~- _. ___
ft 'O fc" TVT II H TT1

**• * *j *™ <*» f&. M.

FAMILIE
DRUKWERK

-GERTENBACBS DRUKKERIJ-
. . Achterweg l,' telef. 2135

Spaarne 65, Haarlem
(t/o de Ged. Oude Gracht) Tel. 02500-14850

Ned. Prot. Bond
Gebouw Brugstraat 15.

Vrouwenmiddag
op dinsdag 23 februari
2.30 uur n.m.

Belangstellenden welkom.
Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652

Thans ook tel. 4200
WONINGRUIL
Aangeb. ben.huis in centr.
Gevr. grotere woning. Br.
nr. 1409 bur. Z. Crt.

Te huur gevr. GARAGE,
omg. zuidboulev. Tel. 2575.

Te huur gevr. van 15/6—
15/7 of 1/6—1/7: l ZIT-
SLAAPK. en l slpk., gebr.
v. keuk. v. 4 pers., dicht
b.h. strand. Van der Hart,
De Wettlaan 8, Zeist, telef.
03404-6767.

Gevr. v. gez. best. uit man,
vrouw, baby, dienstbode,
WOONRUIMTE van mei
t.m. aug. Br. m. uitv. inl.
en prijs nr. 1402 Z. Crt.

Te huur gevr. v. juli en
aug. HUIS of KAMERS
v. 2 gez. (5 volw., 4 kind.)

Br. m. prijsopg. nr. 1403
bur. Z. Crt.

Gevr. van l—31 aug. door
Duitst echtp. m. k. van 8 j.
ZITSLAAPKAMER met
kookgel. of keuk.gebr. Br.
m. prijs nr. 1408 Z. Crt.
Twee kantoorbedienden-ge-
zinnen, best. tot. uit 6 pers.
(geen kl. kinderen) zoeken
v. mnd aug a.s. een HUIS
in Zandv. of dir. omg. te
huur. Bedoeling is vrij huis
m. et., m. liefst 2 keuk. Br.
m. aanb. ond. nr. 1405 Z.C.

vraagt voor part.

Kamers met ontbijt
en vol pension

i.h. komende seizoen. Voor
prettige en goede afwikke-
ling wordt ingestaan. Ver-
tegenwoordiger ter plaatse
bezoekt u pers. Br. ond. nr.
1406 bur. Z. Crt.
Gevr. PICK-UP en AUTO-
PED op luchtbanden.
Telefoon 2428.

Te koop: MOTOR 20D cc
ƒ 125,—. Spotkoopje.
B. L. Terol, Agneta-
straat 5.
Aangeb. BANKSTEL, bev
2 faut. en bank. Te bevr
tel. 3802 Zandvoort.
Te koop: GROOT H U I S
dicht bij zee, bev. 9 kmrs
2 keuk., 2 wc's, douche en
dubb. gar. Prijs ƒ 50.000,
k.k. Aanvaarding na over-
leg. Bra 1404 bur. Z. Crt

Wegens
verbouwing
van maandag 20 t.m.
woensdag 22 februari

GESLOTEH
Notten
HALTESTRAAT 59

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2345 Gemeente-secretarie
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vjh Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbacns, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg 1.

TE KOOP:
H U I S

(14 kamers) Brederodestr
voor belegging. Is door ge
meente gevorderd, dus v
inw. van Zandvoort ont
ruimingsmogelijkheden.
Br. nr. 1401 bur. Z. Crt.
Te huur of te koop gevr.
WINKEL in centrum van
Zandvoort. Br. 1202 Z.Crt

Voor het maken van
bouwkundige

begrotingen
een medewerker gevr. voor
opleiding of gewend zelfst
te werken. Zaterdags vrij
Technisch bureau Calcu,
Lijsterstraat?, tel. 2383.

DANCING ter overname
gevr. Br. 1207 bur. Z.Crt.

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

H O V E N I E R S gevr. die
zolfst. kunnen werken, en
LEERLING HOVENIERS
Loonregeling laatste c.a.o.
o.a. 12 vrije zaterdagen.
Fa. Van Empelen en Van
Dijk, Zandvoortselaan 192,

Heemstede, tel. 02500-41950
evr. WERKSTER, 2 ocht.

p.w. Mevr. Meenhorst,
Cort v.d. Lindenstr. 2/8,
telefoon 3943.

TE KOOP: GASKACHEL,
nieuwe gasmeter, vloer-
kleed, granieten aanrecht
m. tegelgootsteen t.e.a. bod.
Pension Margaretha, Hoge
weg 50.
Ter overname gevraagd:
HORECABEDRIJF op het
strand. Br. nr. 1205 Z. Crt.

Lampekappennaaister
OVERTREKT alle soorten
lampekappen billijk.
Telefoon 3195.

Het nieuwe veilige middel
voor gewichtsafname

ƒ 4,90 per blik
Thans in twee smaken!!
Droyisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

Arnsterd. Golfclub te Dui-
vendrecht zoekt wegens
onv.z. omstandigh. ECHT-
PAAR z. kinderen voor
pachten clubhuis MET
WONINGRUIL.
E. A. Fransen, Zwartelaan-
tje 4, Duivendrecht, telef.
0-20-743650.

Gevr. SERVEERSTER v/h
strand. Br. nr. 1407 Z. Crt.

SERIEUZE WERKSTER
gezocht, 3 of 4 ocht. p.w.
Mevr. Poolman, tel. 3087.
Ook aanm. Patrijzenstr. 14
Nette WERKSTER gevr.
v. 2 of 3 ocht. en/of midd.
p.w. Aanm. na 7 uur n.m.
v. Haaster, Wilhelminaweg
64, tel. 2397.
Mevr. Jousira, Boul. Pau-
lus Loot 65, vraagt een
flinke zelfstandige HULP
voor 3 è. 4 ocht. per week.
Telefoon 2130.
KINDERWAGEN te koop.
Tolweg la.

HUISHOUDSTER gevr.
v.d. dag bij oude dame en
zoon. Marisstraat 52, tele-
foon 3325.

ENGELS
Conversatie, bijwerken van
leerlingen d. lerares M.O.
Mej. J. W. van Overklift,
Zandvoortselaan 293, tele-
foon 02500-41015. .

Laat uw scharen en messen

Vakkundig slijpen
Ook golfslijpen tafelmessen

Grote sortering huishoud-
scharen, nagelscharen, na-
goltangen, pincetten, nagel-
vijlen enz. enz.
H O O G T E Z O N verhuur,
verkoop.
OPTIEK, STAALWAREK

Opticien A. G.SMnger
Gedipl. opticien
Poststraat 12 t.o. consulta-
tiebuioau, telefoon 4395.
Brk. ziekenfondsleverancier

- en

Drogisterij

Haltestraat 46, telef. 2392

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascombinatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Vclo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie..

GEVRAAGD:
Bij gebleken geschiktheid hoog loon.

DE WOLBAAL, Haltestraat 12a, telefoon 2099

Raur uruil nare voor het lassen en afwerken
UCöf l . B l ï t f l . |JCIO. van plastic regenkleding.
Ook ongesch. (Zat. vrij).Reisk. worden verg. Ook evt.
voor tijd. Aanm. Joga Plastics, Prinsengracht 579,
Amsterdam C., of bij de heer A. v.d. Berg, Van Len-
nepweg 20/2 te Zandvoort.

TE KOOP GEVRAAGD
Vrij te aanvaarden

S -
MAKELAAR JAN KROESE

Brederodestraat 116, Zandvoort, tel. 3244
Koningsplein l, Amsterdam. Tel. 66441 en 30564

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Sexuele opvoeding
en moderne jeugd

Spreker: J. v.d. MOLEN, Haarlem
Hoofd van een school voor zeer
moeilijk opvoedbare jongens.

Dinsdag 21 februari
Gemeenschapshuis zaal 2
Aanvang 8 uur. Toegang vrij.
ledere belangstellende is welkom!

GEMEENSCHAP ZANDVOORT
van het Humanistisch Verbond

"ONE HOftlR CB.E&MSN6 SERVICE"
CHEMISCHE WASSERU - VERVERIJ - MODEL-PERSINRICHTINC - STOPPAGE ̂

en oef Yd&uj&
HALTESTRAAT 39 — TEL. 2810

2 -h l = 2
ALS U 3 KLEDINGSTUKKEN GELIJKTIJDIG CHEMISCH LAAT
REINIGEN, BETAALT U VOOR 2 STUKS.
HET DERDE (LAAGSTGEPRIJSDE)

WORDT G R A T I S BEHANDELD

Elke fijnproever:
prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze

PHILIPS
VWRP<:

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTENBLAUPUNKT

showroom tonen wij U het allernieuwste -

J. KEUR
Electro-radio-technisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Erkende Autorijschool „Zaxidvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS
VANAF l OKTOBER WINTERTARIHF

Voor al uw METSEL-
WERK naar W. Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 38, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

^STERK? IJZERSTERK! BATA'S

LANG-SPEEL SCHOEN

VANAF

Mooie Monolitschoen voor
junior. Zwart of bruin - met
aangevulkamseerde rubber-
zool. Ijzersterk!

er is 'n Bata-fihaal vlakbi)

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. liet spcciaal-
adres voor uw BRUiDS- en G-RAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid.' Ziet onze etalage!

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Aüe soorten Bfacmzaden m Bollen

Vrouw en kind'ren qezond en 'n woning?
Op z'n tijd eten, drinken, verschoning ?
En ook in 't verkeer
nog de titel van HEER!
Man, man, man, je bent rijk als een koning!

Kijk uit!
zo nodig door een bril van

dat 's veilig
Looman

ERKfflNDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opelen VW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

op donderdag 23 februari
's morgen 10 uur in

Veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN"
Dorpsplein 2

w o. slaapkameram., huiskamer am., kasten, boeken-
kast, bahyvleugel, studiepiano, bankstellen, oorfau-
teuils, dressoirs, tafels, stoelen, gothische clubs met
ronde tafel, divanbedden met toebehoren, vloerkleden,
dekens, vloerbedekking', lopers, haarden, kachels, olie-
haard (Hoenson), en vele huishoudelijke goederen,
glas-, steen- en aardewerk, kleding enz. Verder: 16
rotan terrasfauteuils, terrastafeltjes, plm. 30 wener
stoelen met tafeltjes, zonneschermen, herenfiets, enz.

KIJKDAG WOENSDAG 22 FEBRUARI
's middags van 2—S aur.

Inlichtingen dagelijks, telefoon 2164.

N I V O N AfOeuns' Zandvoort
geeft VRIJDAG 24 FEBRUARI 1961 S uur
in het GEMEENSCHAPSHUIS
DE WIJDE WERELD IN
"Duo Jos en Robby

Leden gratis, niet-leden ƒ 0,25.

ZWANEDONS DAMES- EN
HERENPYAMA'S, ook grote maten.
Damesnachtjaponnen ook gr. maten
l- on 2-persoons flanellen lakens
Wol en half wollen dekens, ook ge-
sükte clokens. Ook m BEDRIJFS-
KLEDING ie kwaliteiten en ruim
gesorteerd.
Dus voor alles op textielgebied:

£. van der Veld-Scïiuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Voor KWALITEIT
Slagerij
HALTESTRAAT 3

Vrijdag en zaterdag:
750 gr. varkenskarbonade 3,28
750 gr. ribkarbonade ... . 3,58
750 gr. haaskarbonade .. 3,68
750 gr. magere
varkenslappen 3,58
750 gr. fijne riblappen.... 3,48
750 gr. pracht lappen 2,78
750 gr. heerlijk gehakt... 1,88
750 gr. braadworst 2,48

Maandag en dinsdag
250 gr. bief stuk 1,68
250 gr. tartaar 1,10

EXTRA RECLAME:
500 gr. kalf slappen 2,68
500 gr. kalfsfrikando 2,98

79
Voor de boterham
100 gr. ham en
100 gr. Saks, samen ...

150 gr. gelard. lever 0,69

250 gr. gek. rookworst... 0,70

U heeft ruime keuze heerlij-
ke VLEESWAREN, o.a.: gek.
tong, gek. casseler rib, bacon,
berliner, brunswijker, enz.

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o 1,25
100 gr. pork en
100 gr. cervelaat, samen 59

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Holtestiaat 3, tel. 2994

Bioentenmagazijn ,Noord'
M. Schniedewind

Vondellaan, hk v.d. Moolenstraat
Telefoon 4320

Levering alle soorten bloemwerk o.a.

bruids- en grafwsrk
IEDERE DAG VERSE BLOEMEN

Taxi
2600

Het Wonder van Zandvoort
de goedkoopste zaak
KOP en SCHOTELS vanaf 0,69
24-delig TAFELSERVIES 21,75
STRIJKDEKENS, gevoerd 3,90
PEDAALEMMERS 9,75

Verder grote sortering in luxe en
huishoudelijke artikelen, speel-
goederen.

SWALUESTRAAT 9, telefoon 2418

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,04
Tijdschriften per kg... 0,03

Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!

A K E R S L O O T
Pakhuis Schelpenplein 7

Telefoon 2845
U belt en wij komen.

Laat nu BEHANGEN EN
WITTEN tegen winterta-
rief. T. G. Jager, Dam-
straat 25, Haarlem, telef.
02500-15079.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
rabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
!egom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

l Nu z e l f schilderen!
Losse oliegrondverf

S. ƒ 1,25 per kg.
Ouderwetse GLANS-
VERF a ƒ 2,25 p. kg

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN ,

| Du tra-verf mal er ij
(N.Z. Voorburgwal 25
l Amsterdam-C., telef.
f43542 (naast Wijers)

(Moderne kleur-
spccialisten).

Verzending door
geheel Nederland

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte o]
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

Telpfoon 2653

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

SNELSTOMERU

Dames- ot herencost... 2,50
Mantel of topper 2,50
Colbert 1,75
Japon (eenv.) 1,75
Pantalon 1,25
Trui of jumper 0,9
Mits gebracht en gehaalu

Tevens Uw adres voor
overhemdenreparatie en
alle voorkomende kle-
dingreparatie.
Snelstomerij Zandvoort
Schoolstraat (naast
Drukkerij v. Deursen)

PHILIPS RADIO vanaf ƒ 83,-
PHILIPS H ANDRADIO'S ƒ 138,-
LOCOMOTIEF RIJWIELEN, compleet ƒ 149,25
ALLE MERKEN STOFZUIGERS
Philips, Erres, AEG, Hoover, Excelsior, enz.
vanaf ƒ 120,—
WASMACHINES
AEG, Bico, Miele, Hoover, vanaf ƒ 139,—
CENTRIFUGES, alle merken, vanaf... ƒ 165,—
STAANDE SCHEMERLAMPEN, vanaf ƒ 9,75
SLAAPKAMERVERLICHTING, vanaf ƒ 7,50
KRISTALLEN KRONEN, 5 arms ƒ 97,50
KOPEREN KRONEN, 5 arms ƒ 75,—

Grote Krocht 5—7, telefoon 2974
Zie ook onxe showroom Kerkplein 11

IN UW HART
verkiest u eigenlijk crematie?

Maar u zoudt er eerst iets
meer van willen wetenl

Inlichtingen worden verstrekt door:

Vereniging voor Facultatieve
Crematie - afdeling Haarlem

Secr. Parnassiakade 20
Telefoon 42242

Fa. ten ireeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Dagelijks 7 uur; aondag 12.30 en 7 uur
Kaasn geopend:

VRIJDAG 17 t.m. ZONDAG 19 FEBRUARI, 8 u.
Frank Sinatra, Tony Curtis, Natalie Wood

Rivalen zien niet om
14 jaar.

MAANDAG 20 en DINSDAG 21 FEBR., 8 uur
Richard WidmarJc, Trevor Howard, Jane
Greer

Bloed in de zon
Vechtend en dodend hakte hij zich een weg
door de jungle! In kleuren. 14 jaar.

WOENSDAG 22 en
DONDERDAG 23 FEBRUARI, 8 uur

Marina Vlady, Maurice Ronet

De Blonde Heks
18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 19 FEBRUARI, 2.30 uur
Edmund Gwenn, Janet Leigh

Lassie's beste vriend
In kleuren. Alle leeftijden.

. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48, TELEFOON 2684

Wat was dat heerlijk, zult u uitroepen, als u zondag zo'n smakelijke
schijf van onze moccarollen heeft geproefd.
ZATERDAG:

'n heerlijke moccarol f 1.75
8 kersverse zandtaarfjes m. roomboter 1,00
Ook onze Amandelkoekjes zijn iets fijns,

Zo heerlijk zacht en rijk gesorteerd 100 ((Kim f 0,60

'n groot Van Staveren rozijnenbrood
ondanks de sterk gestegen rozijnenprijs IIUu wlvtSlIw l Ij III
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Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 82 33 44

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDVOORTSE C
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Nieuw adres aan de raad,

STICHTING MAAKT BEZWAAR
tegen aantasting van natuurschoon in Zandvoort-Zuid

Het bestuur van de Stichting „Bescherming Duinlandschap" heeft zich
niet een adres inzake het uitbreidingsplan Zandvoort-Zuid, tot de raad
van de gemeente gewend.
Wij nemen dit adres, dat een zakelijk en tegelijkertijd krachtig plei-
dooi is voor de handhaving van het duinlandschap in dit deel van de
gemeente Zandvoort, hier onverkort op.

Aan de Raad der gemeente
Zandvoort.

Edelachtbare Dames en Heren,
Het ter inzage gelegde plan van

uitbreiding van Zandvoort-Zuid, re-
gelende de bestemming in onderdelen
van de in dat plan begrepen gron-
den, geeft ons aanleiding tot het in-
brengen van de navolgende bezwa-
ren. >

Wij mogen hierbij in herinnering
brengen ons adres van 23 mei 1960,
waarin wij uiting gaven aan onze be-
zorgdheid dat het duinterrein in
kwestie zou worden geëgaliseerd ten
behoeve van flat- en villabouw ten
koste van voorname plaatselijke be-
langen als het behoud van nog
slechts spaarzaam aanwezig karak-
teristiek natuurschoon en het ver-
schaffen van gelegenheid tot recrea-
tie en revalidatie.

Blijkens de gepubliceerde ontwer-
pen zullen echter, zoals wij vreesden,
wegenaanleg en bebouwing de be-
hartiging dezer belangen denkbeel-
dig maken.

Al dadelijk valt op dat voor de
aanleg van een „randweg" een bui-
tensporig brede strook duingrond
wordt opgeofferd (bijna 100 meter
èreedte).

Als men zich realiseert dat deze
weg op een parkeerterrein doodloopt
en mogelijk slechts op enkele top-
dagen intensief verkeer te verwer-
ken zal krijgen, schijnt de'conclusie
gewettigd dat Tiier — zo al — een
tweebaansweg - .volkomen , Verant-
woord.is,'"vooral'als men; als dat ricT-
Öig is, éénrichtingsverkeer' instelt,
hetgeen geen enkel probleem schept
omdat voor de retour-route van de
eventueel te verbreden Cort van der
Lindenstraat en Frans Zwaanstraat
gebruik kan worden gemaakt.

In de Toelichting lezen wij dat bij
het maken van het plan de aanwe-
zigheid van de duinen een belang-
rijke rol heeft gespeeld. Op deze
verheugende erkenning van de juist-
heid van ons streven volgt echter
onmiddellijk de teleurstellende mede-
deling dat diezelfde duinen afgegra-
ven zullen moeten worden ten be-
hoeve van een goed werkende riole-
ring! i

Van de algehele vernietiging van
dit grote waardevolle duingebied zul-
len, volgens de Toelichting 2 duin-
toppen uitgezonderd worden. Dit is
echter zonder-wijziging van de aan-
gegeven bestemmingsbebouwing niet
mogelijk. Voor' het behoud van één
enkele duintop is op de kaart slechts
ruimte.

In het middengedeelte van het
plan, zo gaat de Toelichting verder,
worden de duinterreinen , groten-
deels in hun oorspronkelijke staat
gehandhaafd. Ook dit is wederom
niet juist. Afgezien van de kleine
vijver zal slechts genoemde duintop
eenzaam oprijzen te midden van een
„versteend" Zuid-Zandvoort.

In het Haarlems Dagblad van 8
oktober 1958 is een vraaggesprek
afgedrukt, dat dit blad voerde met
de burgemeester van, Zandvoort.
Daarin zegt deze:

„Hier ligt (in Zuidelijk Zandvoort)
een terrein in zijn onontgonnen
fraaie natuurlijke staat dat "door mij
als mijn oogappel wordt bewaard.
Ik wil hier zo mogelijk vóór alles het
natuurschoon behouden, dus een villa
park met de woningen hier en daar
als het ware losjes neergesmeten te-
gen de duinhellingen. Reeds al te
veel werd voor uitbreidingsplannen
bestaand natuurschoon vernietigd of
ernstig aangetast. Dit te voorkomen
is in de eerste plaats mijn gedachte
ten opzichte van dit nog onontgon-
nen duinterrein, een van de mooiste
stukken natuurschoon die in Zand-
voorts directe omgeving te vinden
mijn".

Adressanten betreuren het dat in
het plan geen rekening is gehouden
met de denkbeelden van het Hoofd
der gemeente en aan egalisatie van
diens oogappel de voorkeur wordt
gegeven.

Wij vrezen dat getracht zal wor-
den de bezwaren en verlangens jan
onze Stichting af te doen met der dooddoener: de woningnood maakt
het onmogelijk daarmee rekening te
houden. Wij weten dat deze nood in-
derdaad bij een aanzienlijk aantal
Zandvoortse gezinnen, die finan-
clëel niet in staat zijn zich door. aan-
koop een woning te verschaffen,
nijpt en, .begrijpen dat ter leniging

daarvan woningbouw door overheid
cf woningbouwvereniging kan het
niet anders met opoffering van na-
tuurschoon, dringend noodzakelijk is.

Wij ontkennen echter ten steihg-
sto dat de particuliere bouw als in
het plan voorzien met een beroep op
deze nood kan worden gerechtvaar-
digd. De ervaringen der laatste ja-
ren met de particuliere bouw in het
zuidelijk deel onzer gemeente opgo-
daan, hebben onomstotelijk bewezen
dat de flatbouw in dit gedeelte eer-
der herinneringen heeft opgeroepen
aan perioden met een belangrijk
woningoverschot in het verleden Jan
dat hij de leniging van een „nood"
vermocht te suggereren. Laten wij
deze ervaringen t.o.v. de 4 in dit ge-
deelte gebouwde flatgebouwen de
revue passeren, dan moet geconsta-
teerd worden dat de „sterflats" vijf
jaar na de voltooiing nog niet alle
bewoond zijn en dat de flats beho-
rende tot 'de aan de voet van „De
Schelp" en aan de Cort van der Lin-
denstraat gestichte gebouwen eerst
na jarenlange inspanning van de
eigenaren zo al niet konden worden
verkocht, dan toch zij het soms met
kunst én vliegwerk konden worden
„gevuld".

Mocht de verkoop van de met par-
ticulier initiatief gebouwde eengez-
zinswoningen voorspoediger zijn ver-
lopen, dan moet hierbij toch worden
aangetekend, dat jaren na rie toev/ij-

zing nog bouwgrond braak ligt en
geen definitieve bestemming govon-
den heeft.

Wij wijzen er voorts op dat de
aanwezigheid der aan het omstreden
gebied grenzende duinen van 3o Am-
sterdamse Waterleiding niet als te-1
genargument van de noodzctkelijk-
heid van het door ons bepleilo duin-
park kan worden gehanteerd, daar
deze terreinen bezwaarlijk en slechts
op omslachtige wijze bereikbaar
zijn en vanwege hun uitgestrektheid
ten enenmale ongeschikt voor ver-
blijf of spel van jongeren zorrUv !>e-
leide.

Resumerende noemen wij als onze
voornaamste bezwaren tegen het
onderwerpelijke plan:
1. niet-noodzakelijke vernietiging op

grote schaal van onvervangbaar
natuurschoon;

2. het verspelen van de gelegenheid
tot het stichten van een duinpark
in het zuiden der gemeente voor
rustige recreatie en revalidatie;

3. onnodige opoffering van beschut
duingebied, • belangrijk voor de
gezondheid van zeer jonge kinde-
ren, zwakken en herstellenden;

4. verstoring van planologisch even-
wicht van de badplaats Zand-
voort, die de duinen niet kan mis-
sen.

In het belang van onze gemeente en
haar huidige en toekomstige inwo-
ners geven wij uw Raad dringend
in overweging met deze bezwaren
rekening te willen houden, het plan
in deze vorm niet te aanvaarden en
aan te dringen op reservering van
grond voor een openbaar duinpark
vanaf de Dr. Kuyperstraat tot aan
de Willem Draijerstraat, hetgeen
o.i. zonder enig bezwaar zal kun-
nen geschieden door voor het ge-
projecteerde tweetal openbare ge-
bouwen en het „bijzonder woonge-
bouw" elders een plaats aan te wij-
zen.

Het bestuur van de Stichting
„Bescherming Duinlandschap"

Zandvoort, 20 februari 1961

Zvm. verloor in hoofdstad
met 1-0 van Watergraafsmeer

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondag in Amsterdam
met klein verschil verloren vpn Watergraafsmeer. De hoofdstedelingen
wonnen de ontmoeting met 1-0.

Het bepaald niet gemakkelijk be-
speelbare sportveld in Amsterdam,
betekende voor beide ploegen een
extra handicap. Vooral voor de
Zandvoortse ploeg, dat „de voetan-
gels en klemmen" van dit terrein
niet kent, was het een zware opga-
ve.

Maar niet alleen het veld leverde
Zvm. moeilijkheden op, het elftal
had bovendien te kampen met een
tekort aan wilskracht en enthousias-
me. En vooral dit laatste bleek een
groter struikelblok, dan de hobbeli-
ge grasmat.

De aanvallen van Zandvoort kwa-
men traag op gang, werden hal-
verwege afgebroken, of eindigden in
een doelloos schot.

Vijftien minuten na het beginsig-
naal drong Halderman de verdedi-
ging van Watergraafsmeer binnen
en verscheen voor het doel. Zijn
schot ging echter over de lat. Er
werd in de eerste helft aan beide
zijden een druk gebruik gemaakt
van de buitenspelval. Het waren
voor de spelers vruchteloze en voor
de toeschouwers vreugdeloze ogen-
blikken. Bijna een half uur na het
begin van de ontmoeting maakte
Zvm. de eerste hoekschop, wel een
bewijs voor de geringe aktiviteiten
van de voetballers.

Even voor de rust kwam midvoor
Otten van Watergraafsmeer in bot-
sing met linksachter Stobbelaar.

Otten werd aan zijn arm gewond en
moest naar een ziekenhuis worden
overgebracht.

De tweede helft was nog maai
een minuut'oud, of doelman Kniese
moest al handelend optreden. Hij
deed dit voortreffelijk. Even later
moest keeper Dorenbos in actie ko-
men bij een schot van rechtsbinnen
Jacobs. Maar ook hier bleef het
doel schoon. Na dit verrassende en
hoopvolle begin, zakte het enthou-
siasme weer tot het peil van de eer-
ste helft. Door te nonchalant en kort
spel, kon Watergraafsmeer het
Zvm-elftal zonder veel moeite op
een afstand gehouden.

In de 36e minuut van.de wedstrijd
werd het lot van Zandvoortmeeuwen
beslist. Rechtsbuiten Groenink kreeg
de bal in zijn bezit en passeerde in
een snelle ren de Meeuwen-achter-
hoede. Dicht bij het doel speelde hij
het leer op handige wijze naar de
meegekomen linkshalf 't Kruys, die
de bal op fraaie wijze achter keeper
Kniese liet belanden. 1-0.

Watergraafsmeer achtte de over-
winning nu wel verzekerd en ging
zich op de verdediging toeleggen.
Zandvoortm. slaagde er niet in
— ook niet nadat Halderman achter
en Koning voor ging spelen — ver-
andcring in de stand te brengen.

Voor Zandvoortmeeuwen is de
kans op promotie voorlopig verke-
ken, tenzij er een wonder gaat ge-
beuren. Maar die zijn ook In de
voetbalwereld schaars.

'•Stenen~'spfelcen"~in~~2dndv-oort-

Kubus aan Van Lennepweg
overblijfsel van boulevard-centrum uit 1881

Wie zich eens waagt buiten de gebaande wegen aan de kop van de Van
Lennepweg, zal daar een blokvormige bouwval ontwaren, waarin stenen
met opschriften gemetseld zitten.
Het is de laatste rest van het vermaarde Kurhaus-complex dat eens het
rustige stranddorp Zandvoort plotseling zou doen promoveren tot mo-
derne badplaats.
Het is nu tachtig jaar geleden dat dit „boulevard-centrum" als het ware
uit de lucht kwam vallen om na een bestaan dat veel ups en downs
kende, in de bezettingstijd en kort daarna met de grond gelijk gemaakt
te worden. — Op die kubus na.

Strikt genomen is
van jonger datum

dit restant zelf
(herbouw 1913)

maar" de zuidelijke gedenksteen ver-
haalt van de eerste steenlegging in
1881 en is authentiek.

Men kan daarop nog lezen dat die
plechtigheid plaats vond op 25 fe-
bruari van dat jaar en dat Rosa
Bltzbacher de troffel hanteerde. In
gedachten zien wij het kleine gezel-
schap, uitgenodigd voor de ceremo-
nie der grondlegging per vigilante in
het dorp arriveren en Verder de
tocht te voet noordwaarts door het
mulle zand aanvaarden. Niemand
kan ons nu meer vertellen hoe deze
gebeurtenis verliep, hoe ver en hoe
koud het was. Laat ons aannemen
dat onze baanbrekers behouden te-
rugkeerden, in hotel Driehuizen
warm ontvangen werden en dat er
feestelijk geklonken is op de toe-
komst van „Nieuw-Zandvoort".

Omstreeks 1880 werd in ruimer
kring de geneeskrachtige werking
van de Noordzeebranding op het
menselijk gestel ontdekt, in het bij-
zonder in de Duitssprekende landen.

Tot dusver had men daar gezwo-
ren bij de „Kur-Orte" in eigen kon-
treien. Lange jaren hadden die plaat-
sen gouden seizoenen beleefd; kei-
zers en koningen hadden er elkaar
rendez-vous gegeven en niet zelden
was er politiek op hoog nivau be-
dreven.

Doch toen meer en meer bekend
werd dat de zilte zeelucht en het
bad in de schuimende golven voor
het herstel van de gezondheid der
vermoeide grootstedelingen heilza-
mer was dan de Kurort-therapie,
merkte men in ons land al spoedig
de gevolgen van de gewijzigde in-
zichten. Domburg, Scheveningen,
Noordwijk, Zandvoort en Wijk-aan-
Zee werden de favoriete badplaatsen
en voor de kustbewoners die met
hun tijd mee konden gaan, braken
goede jaren aan.

Wat Zandvoort betreft meende
min zich met de bouw van Kauf-
mann's nieuwe hotel (later d'Oran-

ge), een bad-arts en de bazar van
de energieke Anthony Bakels al aar-
dig aangepast te hebben.

Maar in deze omgeving droomde
iemand van nog heel andere dingen:
ir. E. J. J. Kuinders. Deze grote
ijveraar voor Zandvoorts bloei had
reeds in 1879 een concessie weten te
verkrijgen voor de aanleg van een
spoorlijn van Haarlem uit, dwars
door de duinen naar zee.

Andere vooruitstrevende lieden, zo
als de gebroeders Gustav en Julius
Bltzbacher uit Keulen, trouwe bad-
gasten die ons dorp wilden opvoeren
tot internationale badplaats, hadden
hun plannen primair gericht op de
stichting van een „Kursaal" zoals
Scheveningen en Oostende er al „een
hadden.

Deze mannen schijnen elkaar in
die dagen gevonden te hebben en de
combinatie van Nederlands vernuft,
Duitse voortvarendheid en Amster-
dams kapitaal zou het goede Zand-
voort van ds. Swaluë („ver van de
stad met al haar ijdelheid") „om-
hoog gaan stoten in de vaart der
volkeren".

Hoe stond Zandvoort tegenover
die plannen? Het is een feit dat de
geestdrift er voor hier minder groot
was dan men verwacht zou hebben.

De natuurlijke tegenzin bij behou-
dende kustbewoners in alles wat
nieuw is schijnt daarbij een vage
rol gespeeld te hebben. Duidelijker
klonken de bezwaren tegen de afge-
legen plaats waar het hotelcomplex
en dus ook het station zou verrijzen.

Voor de bezwaarden kwam vooral
op de hotelier C. Kaufmann, die al-
thans het station op de plaats wens-
te waar het in 1908 ook werd ge-
sticht.

En de burgemeester? Drager van
de ambtsketen was sinds 1870 de
heer J. R. Boerlage. Een regent van
de oude stempel, doorgaans hoog-
gehoed, die aan een wat nors ulter-
lijk een zekere gemoedelijkheid paar-
de en zich onder de Zandvoortse
vissersbevolking wel thuis voelde,

In de tweede helft van de J.9e
eeuw werd Zandvoort ondekt.
Niet door een Marco Polo, een
Columbus of een Abel Tas-
man, maar door voortvarende
zakenlieden, die in hun kiet-
zog drommen vakantiegangers
uit binnen- en buitenland
meevoerden. Sun komst heeft
Tiet aangezicht van Zandvoort
binnen korte tijd grondig ge-
wijzigd.
Het eeuwenlang geïsoleerde
vissersdorp, met zijn stugge
en weinig toegankelijke be-
volking, kreeg een nieuw pro-
Jiel. Op de hoog gelcromae
duinrug aan de zeezi]de ver-
rezen hotels, pe'iisions en
amusementsbedrijven, die de
bescheiden bebouwing van het
oude dorp overschaduwden.
Tachtig jaar geleden werd
aan de kust het eerste boule-
vard-centrum gesticht, een
ambitieus en ook wel wat
pompeus geval, waarmee
Zandvoort in de vaart der
volkeren moest worden ge-
stoten. Er zijn Zandvoortse
ingezetenen die zich de ont-
wikkeling van vissersdorp
naar badplaats nog levendig
kunnen herinneren. Zij waren
ooggetuigen bij de intocltt
van het achterland en zagen
Zandvoort veranderen.
Een van die getuigen, de heer
H. G-. G-erke, heeft in een
tweetal artikelen de overgang
van Zandvoort van vergeten
zeedorp naar toeristenoord
geschetst.
Het eerste artikel treft de le-
zer in dit nummer aan, het
slotartikel volgt a.s. vrijdag.

getuige het feit — het moge para-
doxaal klinken — dat ZijnEdelacht-
bare de enige burgemeester hier is
geweest wien een „scheldnaam"
waardig werd gekeurd. Behalve de-
ze onderscheiding bezat onze bur-
gervader een eigen „bom" die voor
zijn rekening voer en hem de „verse
vis die vannacht gevangen is"

'prompt en met verschuldigde eer-
bied thuisbezorgde.

Maar wij dwalen af. Terug dus
naar de kongsi-Eltzbacher, die druk
in de weer was om van het eenvou-
dig dorpje aan de zee een „Weltbad"
te maken.

Nu de eerste steen gelegd was
kwam de hele affaire wat meer in
de algemene belangstelling te staan.
Men constateerde dan dat de aanne-
mer Osinga naar tekeningen van de
architect Van Wijk op de dulnreep
iets projecteerde dat met zijn torens
en transen, zijn balustraden en pi-

Begzafenis A. Elffers
Onder grote belangstelling is zater-
dagmorgen op de algemene be-
graafplaats aan de Noorderduinweg
het stoffelijk overschot van de heer
A. Elffers ter aarde besteld.

Aan de begrafenis ging een rouw-
dienst vooraf, die werd gehouden in
het gebouw van de Ned. Protestan-
tenbond aan de Brugstraat. De uit-
vaartplechtigheid werd geleid door
ds. J. Heidinga uit Haarlem. Bij de
begrafenis was o.m. aanwezig oud-
burgemeester H. van Alphen, met
wie de overledene vele jaren heeft
samengewerkt.

Aan het graf sprak ds. J. Heidin-
ga een kort gebed uit. De oudste
zoon van de heer Elffers dankte de
aanwezigen voor hun belangstelling.

lasters wat romantisch aandeed.
Onverdroten reden de wagens met

de zware bouwmaterialen van de
Leidsevaart naar Zandvoort-Noord
en terug, geschoolde timmerlui en
andere ambachtslieden werden van
elders aangetrokken (velen vestig-
den zich hier voorgoed) en met zulk
een ijver en organisatietalent werd
hier gebouwd dat niet alleen het
Kurhaus maar ook de Passage eind
april opgeleverd werden.

De Zandvoortse Badcourant van
23 augustus 1881 schreef: „Al'gele-
verd in 56 dagen, in een tijd die on-
gelooflijk kort is als men bedenkt
welke duinwoestenij voor die tijd
daar gevonden werd".

Het Kurhaus bestond uit een
hoofdgebouw met vier hoektorens
en twee boogvormige zich naar zee
uitstrekkende armen, waarin zich de
hotelkamers bevonden. Deze vleu-
gels omvatten een terras plaats bie-
dende een 4000 personen, terwijl in
de torens schoorstenen en ventilato-
ren ingebouwd waren.

De clou van het geheel was de
grote concertzaal met rondom spie-
gels en met veel rood pluche „aus-
gestattet". Zij zal bij de gala-ope-
ning op 3 juni 1881 tegelijk met die
van de treinverbinding, een schltte-
rende aanblik hebben opgeleverd.

Burgemeester Boerlage heette er,
in tegenwoordigheid van de commis-
saris des Konings, jhr. mr. Schorer,
de directie en haar gasten welkom',
waarna mr. G. van Tienhoven, bur-
gemeester van Amsterdam, beeldend
sprak van „ijzeren banden die de
badplaats met de hoofdstad verbln-
den, ketenen echter die wel verre
van beweging te belemmeren en tot
rust doemen, nieuw leven en frisse
lucht opwekken en beide plaatsen
tot heil zullen zijn".

Zandvoort was nu een derde sei-
zoenhotel rijk en wel een dat vol-
deed aan de laatste eisen, gasver-
lichting (Iets nieuws voor deze ge-
meente) inbegrepen.



FAMILIEBERICHTEN

Algemene kennisgeving
Na een ongeval nam God tot
onze grote droefheid van ons
weg onze liefste man, . vader
en grootvader

Dr. Mr. Marrus Bouwman
Advocaat en procureur

te Amsterdam
op de leeftijd van 59 jaar.
Zandvoort:

M. A. Bouwman-Terpstra
Tarente (Italië).

A. H. Nesti-Bouwman
G. Nesti
Mario

Amsterdam:
Cara-Ella Bouwman

Zandvoort, 17 februari 1961
Dr. Schaepmanstraat 11
Geen bezoek. Geen bloemen.

Geen toespraken.
De begrafenis zal plaats vin-
den woensdag 22 februari te
2 uur op de begraafplaats
„Zorgvlied" aan de Amstel-
dijk te Amsterdam.
Gelegenheid tot condoleren na
afloop van de begrafenis.

Cursus
stoelenbekleden
Op de donderdagochtend 23 febr., 2,
9 en 16 maart wordt van half tien
tot half twaalf in 't gebouw Tolweg
10 een voorwerkcursus stoelenbe-
kleden gegeven. Lesgeld ƒ 2 voor de
vier lessen. Aanm. op de eerste les
nog mogelijk. Onder auspiciën van
de Plaatselijke Comm. voor huis-
houdelijke en gezinsvoorlichting.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinlerman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 IJorlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinlco"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 BoeUhandel v/h Esvé
Grote Krocht 17

Belastingaangiften
Het inwinnen van een deskundig
advies spaart geld.

Administratiekantoor
B. Polak

Accountancy -Belastingen
Hugo de Grootstraat 25, tel. 2282

ilaire veiling
op donderdag 23 februari

's morgens 10 uur in Veilinggebouw

DE WITTE ZWAAN
Dorpsplein 2

KIJKDAG: morgen woensdag 22 fe-
bruari van 2—8 uur.

Veilingmeester P. Waterdrinker.

Wij vragen

JONGEN,
die opgeleid wenst te worden tot
Ie verkoper.
Vakkennis gewenst doch niet vereist.
17—22 jaar.

Wij bieden u een prettige werkkring met gun-
stige arbeidsvoorwaarden, o.a.:
— naast de wekelijkse vrije middag één extra

vrije dag per 14 dagen, afwisselend op maan-
dag en zaterdag.

— bedrijfskleding in bruikleen
— vergoeding van eventuele reiskosten.
Voor nadere inlichtingen leunt u zich wenden tot
de bedrijfsleider van ons filiaal Grote Krocht 24
te Zandvoort.

J!
J J

Vrijdag 24 februari
Ter gelegenheid van de heropening van ons ge-
moderniseerde bedrijf, geven wij bij aankoop
van ƒ 2,50 "1/8 liter room cadeau!

P. KOPER
ZUIVELPRODUKTEN VAN SIERKAN,
NUTRICIA en FRIESE VLAG

SWALUËSTRAAT 3 - TELEFOON 2228

VELG WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascombinatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

WATERDICHTE
KAMPEERTENTEN

met 15% korting. Gloed-
nieuw. Alleen iets smoeze-
lig (showmateriaal). Volle
schriftelijke garantie. Ten-
tenfabriek THE INDIANA,
hoofdkantoor voor Neder-
land: Haarlem, Zijlweg 111
Tel. 17877 (8 lijnen). Geïll.
catalogus GRATIS op aan-
vrage.

Zestig jaar getrouwd
A.s. donderdag 23 februari herdenkt
het echtpaar Beekhuis hun zestig-
jarig huwelijksfeest in het rusthuis
van de Hervormde gemeente.

De heer A. Beekhuis, 88 jaar, 'en
zijn echtgenote, mevrouw M. Beek-
huis-Peters, 81 jaar, zijn op 23 fe-
bruari 1901 in Eerbeek getrouwd,
waar de heer Beekhuis werkzaam
was bij de Nederlandse Spoorwe-
gen. Bij dit nationale bedrijf is de
heer Beekhuis, tot hij werd gepen-
sioneerd, in dienst geweest. Eerst als
assistent, later als stationchef. Hij
heeft de ronde schijf, „het spiegel-
ei" zeggen de spoorwegmensen, ge-
hanteerd in Beekbergen, Ernst, Los-
ser, weer in Beekbergen en later in
Nieuw-Vennep.

Ranglijst Zandvaortmeeuwen
De stand in afdeling West 2a, ziet
er thans als volgt uit:
Q.S.C.
H.R.C.
Purmersteijn
Vitesse' 22
V.V.A.
Zandvoortm.
Watergr.m.
Alc. Victrix
West-Frisia
V.V.B.
W.F.C.
Kennemers

12
13
13
12
13
11
12
13
13
13
12
13

2
2
l
3
3
5
3
2
l
2
l
5

2 18 34-15
3 18 28-20
4 17 27-20
3 15 33-32
4 15 25-24
2 13 20-17
4 13 21-22
6 12 32-22
7 11 22-24
8 S 19-26
9 5 18-36
8 5 15-36

In deze plaats heeft hij zestien
jaar, staande op een perron om-
zoomd door rozen, want daar hield
hij van, de treinen laten stilstaan en
vertrekken.

Het echtpaar Beekhuis heeft twee
kinderen, vier kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen. Zij zu'len 'a.s.
donderdag zeker niet ontbreken op
de diamanten bruiloft in het rust-
huis aan de Nieuwstraat.

Acht collega's bijeen

J.l. donderdagavond vond in het ge-
meentehuis een inter-gemeentelijke
bijeenkomst plaats van burgemees-
ters en wethouders van acht ge-
meenten uit Zuid-Kennemerland en
Haarlemmermeer.

Voor dit veelkoppige college gaf
drs. J. Achterstraat, sociaal-geo-
graaf van Haarlemmermeer, een
uiteenzetting over de verschillende
aspecten van het sociologisch onder-
zoek. Tijdens de bijeenkomst werd
besloten, op voorstel van burge-
meester Van Fenema, een perma-
nente commissie te vormen, waarin
de burgemeesters van de samenwer-
kende gemeenten zitting zullen ne-
men. De volgende bijeenkomst van
de acht colleges van b. en w. zal in
Hoofddorp worden gehouden.

Kleuterleidster
neemt afscheid ~^1^
Deze maand verlaat mej\ G. van den
Berg, hoofdleidster van( de W. H.
Suringarschool, de kleuterschool aan
de Herenstraat. Ter gelegenheid
van haar vertrek vindt zaterdag 25
februari a.s. een receptie plaats,
waar ouders, verzorgers, leerlingen
en oud-leerlingen afscheid van me].
Van den Berg kunnen nemen.

Deze receptie begint om 15 uur.

Puzzelwedstrijd
De door de motorclub „Zandvoort"
voor jl. zaterdag uitgeschreven puz-
zelrit moest, in verband met de min-
der gunstige weersomstandigheden,
worden afgelast.

•De rit is nu vastgesteld op zater-
dag 25 februari.

Zandvoortse Korfbalclub
Ket eerste twaalftal werd zondag-
ochtend door Oosterkwartier 5 op
eigen terrein met 2-1 verslagen. In
verband met de afkeuring van het
terrein moest de adspirantenwed-
strijd Zandvoort b-Haarlem c wor-
den afgelast.

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de
maand februari ziet er als volgt uit:
1. W. J. Prinsen 43668; 2. F. Molc-
naar 42771; 3. H. Molenaar 42685;
4. mevr. Molenaar 42340 p.

Ned. Prot. Bond
Gebouw Brugstraat 15

Vrouwenmiddag
op DONDERDAG '23 febr.
n.m. 2.30 uur..
Belangstellenden welkom.

FLAT te koop gevr. door
Amsterdammer, laag gele-
gen of lift, liefst c.w. Evt.
mooie 4 kamerwoning met
badk. als ruilobject (huur)
Br. nr. 1505 bur. Z. Crt.

Gevr. in Zandv. ZOMER-
VERBLIJP, caravan, of
kamers m. gebr. v. keuk.
v. 4 pers. vanaf 30 juli—
13 aug. Br. ond. nr. 1501
bur. Zandv. Crt.

Te koop: Olivetti TELMA-
CHINE z.g.a.n. ƒ 250; elec.
KOOKPLAAT 2-pits,220 V.
ƒ 15; Jaarsma KOLEN-
HAARD ƒ 100 i.p.st. Leeu-
werikenstr. 14/4e fl. na 8 u

Mevr. Smit, De Favaüge-
plein 55, tel. 3287, zoekt
p. l april FLINKE HULP
IN DE HUISHOUDING
liefst boven 25 jaar. Dage-
lijks (behalve zondag) van
9-1 of 4 maal per week
van 9-2 uur.
B.z.a. ZAKENMAN, bek.
m. tijdschr., speelg. 'en ta-
baksart., 22 jaar zelfst. za-
ken gedaan, v. hele of hal-
ve dagen, tijdens het sei-
zoen. Ook v. pl.vervang.,
tijdens vak. in tabaksbran-
che. Br. 1502 bur. Z. Crt.

VERMIST, kleine grijsge-
streepte POES, witte bef
en, pootjes. Van Mancius,
Tolweg 30, tel. 3801.

woonhuis
aan de Kruisstr. (alleen v.
geldbelegging). Inl. Mak.
S. Attema & Zn, Hogeweg
64-66, tel. 2715.

JONGE VROUW zoekt
lichte h.h, werkzaamh. in
de morgenuren. Tel" 2658.

NET MEISJE gevr. v. d.
dag of jonge WERKSTER
enkele dg. Emmaweg 19.

Te koop: witte TROUW-
JAPON m. 40; kort BONT-
JASJE m. 42; 3 WINTER-
MANTELS m. 42, div. JA-
PONNEN. Mr. Troelstra-
straat 34.

NET PERSOON gevr. v.h.
schoonhouden v. trappen-
huizen enz. Leico schoon-
maakbedrijf, Marnix van
St. Aldegondestr. 3, na 6 u.

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 25 febr., 8 uur
Rotterdams Toneel

De Spaanse
Brabander

Zondag 26 febr., 8 uur
Rotterdams Toneel

Dubbel spel

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles info.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

Deze week lage SPAR-PRIJZEN
door 20°/0 zegelkorting
op normale prijzen

geldig van- 23 februari - 2 maart

100 SPARZtGELS GRATIS
bij aankoop van
1 pak Sparkoffie roodmerk

en i f ies Sparkoff iemelk
0.5 liter

Appelmoes
van Ie kwal. Goudreïnetten

Capucijners
69- 10%

bij l pak rijst voor 56-10%

250 gram Tulti-friltti voor 79-10%

Luxe melange 200 gram 72
28 zegels = 14 et in de zegelpot

Smul en Smak samen 45
18 zegels = 9 et in de zegelpot

Wrijfwas doos 82
32 zegels = 16 et in-de zegelpot

Zelf g lanswas grote bus 260
104,zegels = 52 et in de zegelpot

Schouderham 150 gram 69-10%

Chocoladehacjel of\32zegeu
puur, zakje 250 gram OW 16 et In de zegelelpot

O JC 34 zogels
melk, zakje 250 gram O0 17 et In d* zegelpot

Desser tpudding pakje 32
-12 zegels = 6 et in de zegelpot

blik .voor 4 borden • wü
38 zegels = 19 et in de zegelpot

Cocos banket 250 gram 65-10%

Vruchtenwijn rood/wit fles 15O
60 zegels = 30 et in de zegelpot

WERKELIJK VOORDEEL - I0"l„ KORTING - 1OO°I. KWALITE IT

Pr. KINDERWAGEN i.pr.
st.' te koop merk Pedigree.
Hogeweg 48, tel. 2595, na
6 uur 's avonds.

Eng. fam. 5 pers., flat, 8
bedden, Kensington Lon-
den wil WONINGRUIL
± zomermanad. Brj ond.
nr.1503 bur. Z.' Crt.

Gevr. MEISJE v. 3 a 4 dg
v. 9-2, lichte huish. bezigh.
Wilhelminaweg 6

CAFÉ OOMSTEE
Iedere .vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
,T?ot 1.30 uur. geopend. .
Zeestraat 62, telefoon 2263

ABONNEERT U
'•• op de

ZANDVOORTSE
COURANT

DEZE AANBIEDINGEN
ZIJN,GELDIG VAN'

22 T/M 28 FEBRUARI
-1961

25
bij aankoop van f. 4.-
Geniet van de thee

• die u 't liefst
drinkt en geniet

van dit extraatje:
• 25 cent voordeel.

Of neem
iheezakjes

aJsUdie
gemakkelijker vindt.

pak Frou frou en

roi Zandkoekjes

Koekje bij de koffie,
koekje bij de thee: ,„-.̂ -.7
1 pak frou-frou ./5T'.?:'"•••'*;'
van 50 et. en /'î 'SjSBS
t rol zandkoekjes t-:.-&V$r .̂'.ffl'Wii
van 52 et. %;: ŷt'-'::7SS:<KrïlÈ
Opgeteld 102 et ^^^^t
Neen, deze week ^«5S
maar 89 et.

Profiteer!

En dan nog 10°/o korting

IC cent voordeel
O op 2 doosjes

SCHOENSMEER
Kies< Uw kleur: bruin, licht-

' bruin, zwart.
Denk om uw voordeel:

twee doosjes a 3 O et.
samen voor

«10222

45
C E N T

En wat een '^ ' ' ' '
~ glans! ~

'/ / l VN"

EXTRA
belegen

SOOgrqrri van 180 voor

BELEGEN KAAS «MQ
500 gram van 165 voor I™Ï4T

J O N G E KAAS
SOOgramvari 150voor'

cf.

139'

Voor slechts JS'-cent bij aankoop van f,-4.-'De Gruyter-artlkélcti'._ '•
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ZANDVOORTSE COURANTRedaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZAND VOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening. 52 33 44 t.n.v. IJa de Jong:
Bankrekening Twentse Bank, Zandroort

Stenen spreken in Zandvoort (slot}

Grootste attractie van 1881
Passage met glazen dak en spoorlijn

Van het in 1881 gestichte boulevard-ceritrum oefende de Passage üe
grootste aantrekkingskracht uit op het publiek. Meer nog dan het Kur-
haus, waarmee de Passage door een overkapping was verbonden.
Sierlijk en licht opgetrokken met een voor die tijd modern glazen dak,
was zij steeds goed en feestelijk verlicht

Van de 24 "winkels werd 's zomers
een deel verhuurd aan bekende
Haarlemse en Amsterdamse zaken,
waaronder de toneelkapper Michels,
de dames Kellenbach (Droste, Ar-
beid Adelt), Schirneck (modes),
Krelage (bloemen), Eilers (sport)
enz. Natuurlijk ontbrak de familie
Bakels (bad-artikelen en „photo-
grafische portretten") er niet en
evenmin een hulp-postkantoor en
politiepost. De resterende ruimte
werd ingenomen door het café-res-
taurant.

De namen van de directieleden
Hoogveld, Reintz en Gijsbertse zul-
len veel Zandvoorters nog- wel be-
kend in de oren klinken.

„'s Avonds naar de Passage"
werd spoedig een geliefd uitstapje
en als daar de gevierde zangeres
haar aria zong of het orkest de al-
lernieuwste polka presenteerde was
het er 'bepaald niet vervelend en
schenen de goden van de nieuwe
tijd het pleit voor Zandvoort gewon-
nen te hebben.

Nog is hiermee het beeld van
Nieuw-Zandvoort, zoals dat in 1S81
uit de grond werd gestampt, niet
compleet. Behalve .Kurhaus en Pas-
sage verrezen er nog de hotels
„Océan" en „Belvédère" (in arka-
destijl gebouwd), voorts twee kapi-
tale villa's aan de boulevard, een
burger-café en enige kleinere ge-
bouwen.

Monumentale trappen met levens-
grote liggende, leeuwen versierd
leidden naar: het strand en het sta-
•tion. • Dit- -laatste hebben • wij hier
slechts terloops genoemd, maar de
geschiedenis van de treinverbinding
met Haarlem is een hoofdstuk
apart, daarover later.

Wanneer eind september alle gas-
ten, kelners, koks en kapelmeesters
naar hun winterkwartieren waren
vertrokken, viel de nacht over het
zorgvuldig dichtgespijkerde Nieuw-
Zandvoort. De gevluchte konijntjes
keerden terug, alles was weer veilig.

Zandvoort lag vóór 1881 buiten het
net van de H.Y.S.M. en om de bad-
plaats te bereiken kon men per
trein gaan tot de facultatieve hal-
te . Zandvoortselaan en vandaar met
de' ' omnibus van Van den Berg
(Haarlem) of „wagen" van Drie-
huizen -kustwaarts.

Zoals reeds vermeld nam. ir. Edu-
ard Kuinders het initiatief tot. de
aanleg van de spoorlijn naar Haar-
lem. Met de heren Eltzbacher zoch-
ten en vonden zij in de hoofdstad
het benodigde kapitaal, waarna al
spoedig de akte van oprichting van
da N.V. „Haarlem Zandvoort
Spoorweg Maatschappij'' voor nota-
ris Wertheim te Amsterdam gepas-
seerd kon worden. Daarbij bracht
de heer Kuinders, die directeur
werd, in de hem door de Minister
van Waterstaat d.d. 21 januari '80
verleende concessie. Commissaris-
sen der nieuwe vennootschap wer-
den, behalve de gebr. Eltzbacher, de
heren Emil Salzbach, koopman te
Frankfort, hoofdinspecteur P. C.
Beelenkamp van de H.Y.S.M. - en
professor T. M. C. Asser te Amster-
dam.

Een belangrijke dag voor Zand-
voort! Toch waren er nog talrijke
oudere vrienden van de intieme klei-
ne badplaats die met leedwezen de
verbinding tot stand zagen komen.
Niet uit afkeer van de spoortrein,
maar om de onvermijdelijke gevol-
gen.

De Amsterdamse Courant daaren-
tegen schreef jubelend: „Wij zullen
met vreugde de feesttrein begroe-
ten die de eerste passagiers naar
Zandvoorts duinen aanbrengt".

,De vaststelling van het tracé had
nogal wat voeten in de aarde gehad.
De eigenaar van de te doorsnijden
duinen, de heer Willem Borski (Els-
wout) zag node de rust op zijn
jachtvelden verstoord en de duinbe-
planting bedreigd door de vonken
uit de locomotief. Vandaar de boch-
tige loop van de lijn, maar hierbij
dient vermeld te worden, dat de
heer B. de gronden gratis afstond.

Intussen waren de heren ir. Kuin-
ders als ontwerper en W. J. Schram
als uitvoerder op 10 december 1880
aan de slag gegaan. Zij troffen het
niet, het w.erd een barre winter
waarin vorst eri sneeuwstormen el-
kaar afwisselden. Toch speelde men
het klaar om op 7 mei 1881 gereed

Hier volgt het tweede en, laat.
ste artikel over de ontwikke-
ling van Zandvoort op het
einde van de 19e eeuw. Het
eerste artikel werd geplaatst
in het nummer van j.l. dins-
dag.

te zijn voor de eerste proefrit.
Het lijntje had aanvankelijk geen

aansluiting op het net der H.Y.S.M.,
deze kwam eerst drie jaar later tot
stand. Om allerlei redenen kon de
kleine n.v. niet direct toegang ver-
krijgen tot het grote net. Voorlopig
kwam het eindpunt dan ook bij de
brug over de Westelijke Singel-
gracht te Haarlem, waar een fraai
gebouwtje, „Station Bolwerk" ge-
heten, opgericht was. Hier was het
eindpunt van de concessie, hier
stopten de treinen voor het opne-
men en uitlaten der passagiers.

Te Zandvoort doopte men het sta-
tion ,,Zandvoort-Bad". Het grote
houten gebouw dat men daar zag
verrijzen kwam tweedehands uit
Leiden waar het een jaar tevoren
dienst had gedaan als feestgebouw
voor de lustrumfeesten. Het „utile
dulci" werd hier op originele wijze
in praktijk gebracht!

Een zijlijntje voerde van dit kop-
station naar de schelpenstortplaats
waar de schelpenvissers, die in
1880 tienduizend hl schelpen visten,

hun vrachtje kwijt konden.
•De door de bommen aangebrach-

te vis kon nu per eerste sneltrein
der H.Y.S.M. naar het buitenland
vervoerd worden. Vóórdien waren
voor het brengen van het zeebanket
naar „stad" ongeveer driehonderd
lieden in actie; gedeeltelijk vrou-
wen die met de ben op de rug langs
het visserspad naar Haarlem liepen,
ook werd de vis per kar langs de
Zandvoortselaan vervoerd.

Grote vermaardheid genoten de
Zandvoortse dninaardaypelen, waar-
van «r in 1875 ruim 3000 hl geteeld
waren en die voor goede prijzen
aftrek vonden te Haarlem en Am-
sterdam maar ook in Twente en
Groningen, waar oud-badgasten op
hun „Zandvoortse duintjes" ge-
abonneerd waren.

De, Amsterdammers konden nu in
drie. kwartier aan zee zijn, bevoor-
recht dus boven Londen, Parijs en
Brussel, die voor de reis naar
Brighton, Trouville of Ostende resp.
li/.j, 41/5 en 3 uur nodig hadden.

Dat de „Haarlem-Zandvoort" al
dadelijk een succes was blijkt uit
het aantal vervoerde passagiers, dat
in 1882 201468 bedroeg.
Omtrent de feestelijke opening van

de lijn op 3 juni 1881 die plaats
vond tegelijk met die van het Kur-
haus, schreven wij reeds. Toch bleef
er de niet weg te toasten teleurstel-
ling in Zandvoort over de verafge-
legen plaats van het station. Daar-
in zou eerst verandering komen
toen burgemeester mr. P. N. Engel-
berts het in 1888 van de autoriteiten
gedaan kreeg dat aan het eind van
de Haltestraat de halte „Zandvoort-
Dorp" gevestigd werd.

De eerste stationschef van de bad-
plaats, de heer J. Heil — de naam.
hield een belofte in — kreeg een
fraaie amtbswoning toegewezen,
waarvan het merkwaardige is dat
deze nog overeind staat -(v. Speyk-
straat 20).

Mét de „eerste steen" van hst
Kurhaus is dit. dé enige nog zichl-
bare herinnering aan Zandvoorts
gloriejaren, aan een tijd waaraan
velen nog met weemoed terugden-
ken.

H. GERKE

SEXUELE OPVOEDING
en moderne jeugd

De heer J. v.d. Molen, directeur van een onderwijsinrichting voor het
zeer moeilijk-opvoedbare kind, sprak dinsdagavond j.l. voor de Gemeen-
schap Zandvoort van -het Humanistisch Verbond over bovengenoemd on-
derwerp. Enige tijd geleden behandelde hij dit zelfde onderwerp voor dé
Ned. ver. van huisvrouwen en beide keren liet de belangstelling nogal
wat te wensen over.

Het kan zijn dat de kwestie van
de voorlichting naar de mening van
het publiek de laatste tijd wat al te
zeer onder de aandacht wordt ge-
bracht, zodat men zich ietwat over-
verzadigd acht op dit punt. Spreker
zinspeelde hier ook al op. Maar een
feit" is het dat men bij dit ouder-
werp enerzijds een dikwijls ongc-
zonde nieuwsgierigheid van de zijde
van bepaalde leeftijdsgroepen be-
merkt en anderzijds een min of
meer onverschillige houding ten
aanzien van causerieën, die niet di-
rect als aangename tijdspassering
zijn bedoeld, aan de dag treedt.
Een verschil tussen de beide avon-

den was er echter toch waar te ne-
men. Wat niet veel gebeurd is bij
lezingen, welke door genoemde ver-
enigingen zijn georganiseerd, kwam
bij deze laatste avond tot uiting: er
zaten enkele zeer jonge mensen
(naar schatting tussen 15 en 17
jaar) in de zaal. Dit gaf de heer
Van der Molen aanleiding dit deel
van zijn toehoorders(hoorsters) ex-
tra welkom te heten en de vorwach-
ting uit te spreken dat de jonge da-
mes — waar het in dit geval om
ging — zich niet onbetuigd zouden
laten in de op zijn inleiding volgen-
de discussie. In deze verwachting
werd hij echter beschaamd! Het
kwam ons trouwens ook voor dat
de sfeer voor een dergelijk door
spreker beoogd contact niet aanwe-
zig was. Het leeftijdsverschil tussen
hen en het grote merendeel van het
gezelschap stond o.i. een onbevan-
gen gesprek in de weg. Spreker
stelde vast dat er in de sexuele op-
voeding — en annex hieraan in de
sexuele voorlichting — de laatste
jaren een frissere wind v/as gaan
waaien, maar hij ontveinsde zich
niet dat een al „te hard van stapel
lopen" in deze materie ook wel eens
nare resultaten kon hebben.

Het. komt. ooit. we] eens voor — en
meer dan men denkt .— dat men
door alle voorlichting , heen plotse-
ling tot het besef komt dat men
nimmer de sexuele opvoeding kan
los denken van de totale opvoeding.
Dat er bij vele opvoeders een zeke-

re krampachtigheid ten aanzien van
de 'sexuele problemen valt waar te
nemen, zodat men wel moet con-
cluderen dat de volwassenen dik-
wijls minder open staan voor deze
kwestie en dat zij hen meer dwars
zit dan het kind!

Het is nu eenmaal zo dat de vol-

tacA
Het is een goed jaar geweest voor het boek. Om geen
misverstand te wekken bij de leser, goed in commercieel
opzicht. liet boek freehweelt mee in de hoogconjunctuur
en vertoont — op enkele uitzonderingen na — geen
tegenzin in de welvaart. En die uitzonderingen vinat
men dan nog in de kring van sctirijvende economen als

de Amerikaan Galbraith. Een geleerde die een brok m de keel krijgt
bij het zien van al dat klatergoud. Wellicht ook een gevolg van de
hoogconjunctuur: de rebellen onder de schrijvers uit noodzaak worden
steeds zeldzamer, de rebellen onder de docenten van getallenreeksen
nemen toe.
Maar laten wij niet afdwalen en toch aanleiding geven tot misverstand.
Het boek heeft in '60 een hausse beleefd. De voorzitter van de Commissie
voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, de lieer
Geert Lubberhuizen, heeft op een onlangs gehouden persconferentie ge-
zegd, dat het pocketboek een stormachtige ontwikkeling doormaakt en
dat de belangstelling nog steeds groeiende is. Van de totale boekenom-
zet in ons land maken de pocketboeken 16% uit en dit percentage stijgt
nog steeds.
Het aantal verkooppunten is aanzienlijk uitgebreid en er is sprake van
sterk vergrote oplagen. In 1960 zijn 7.893 nieuwe titels verschenen
tegen 8.588 in 1955
Tussen al die mededelingen door, die, het zij zonder ironie opgemerkt,
iets weg hebben van de jaarverslagen van de Amsterdamse Handel-
maatschappij en Ketjens, viel ook een fiasco te beluisteren. De verkoop
van pocketboeken bij de kruidenier is een mislukking geworden. Cijfers
kan de commissie niet verstrekken, maar het is duidelijk dat het boek
de suiker en de ontbijtkoek nog niet kan verdragen. Of omgekeerd.
Ook hier ontbreken de cijfers.
Er zal dus op het Boekenbal, waarmee hedenavond de Boekemoeek 1961
wordt geopend, geen vertegenwoordiger van een grootwinkelbedrijf aan-
wezig zijn
Is het boek toch nog een rebel en conformeert het zich niet op Me
punten met de Handel.Mij., de n.v.'s en de dochterondernemingen?
Laten wij> dat blijven hopen, ook als het boek zich in hoofdzaak in op-
lagecijfers presenteert

wassene in de sexuele opvoeding
dikwijls wordt geconfronteerd met
eigen sexuele moeilijkheden. Kinde-
ren voelen deze situatie soms zeer
scherp aan. Het is uitermate moei-
lijk en welhaast, onmogelijk verant-
woorde sexuele opvoeding' te geven,'
wanneer men zelf niet ktas.r is op
dit gebied. Bijna geen volwassene
beheerst zijn gevoelsleven geheel en
al. En dit kan in de voorlichting een
prachtig camouflagemiddel worden.
Achter ieder woord op het terrein
van de sexualiteit gaat een govoels-
lading van onszelf schuil.

Sexuele voorlichting is feitelijk
een ontmoeten tussen twee verschil-
lende beleveniswerelden en sexuele
opvoeding omvat meer dan alleen
maar intellectueel uiten van eigen
gedachten, welke dikwijls doortrok-
ken zijn van eigen jeugdfantasieën
en ideeën.

Dat spreker in zijn poging om de
in de zaal aanwezige jonge mensen
te betrekken in een discussie, niet
slaagde, la'g zeker niet aan een van
beiden. Het was 'n gevolg van het
ontbreken van het juiste klimaat,
welke omstandigheid bepaald rem-
mend moet hebben gewerkt op hel
vermogen van zich te uiten bij deze
jongeren. . H.W.

78 inwoners maken bezwaar
tegen aantasting duinterrein

Acht en zeventig bewoners van de
Gort van der Lindenstraat en om-
geving hebben in een adres aan de
gemeenteraad protest aangetekend
tegen de voorgenomen bebouwing
van het zuidelijk duingebied van de
gemeente.

De tekst van dit adres luidt als
volgt:

Ondergetekenden, allen inwoners
der gemeente Zandvoort hebben met
onsteltenis kennis genomen van de
bebouwingsplannen van het enige
duinterrein te Zandvoort-Zuid, te
weten het terrein ten zuiden van de
Frans Zwaanstraat en de Gort van
der Lindenstraat.

Zij laten hier een woord van pro-
test volgen en verzoeken met de
meeste aandrang dit plan niet goed
te keuren.
Hun argumenten zijn de'volgende:
Ie. Het terrein is nog een van de

weinige vrije duingebieden in
Zandvoort;

2e. Het is het enige duinterrein in
Zuid-Zandvoort waar men vrij
kan wandelen;

3e. Het . is een ideale wandel- en
speelgclegenheid in de eerste
plaats voor de in de nabijheid
gelegen kleuterscholen, terwijl
ook andere scholen er geregeld
gebruik van maken;

4e. Het is bij winderig en of minder
zonnig weer bij 'uitstek geschikt

om 's zomers beschutting en
vertier te vinden;

5e. Het zou een niet te herstellen
en onvergefelijke fout zijn deze
vrije open plek op te offeren.

w.g. Menso Boissevain
A. M. Baay-Alofs
en 76 anderen.

Naar wij vernemen heeft ook de af-
deling Zandvoort van de Neder-
landse Onderwijzersvereniging een
bezwaarschrift ingediend tegen het
plan van de gemeente om het reste-
rende gedeelte van het duingebied
in Zandvoort-Zuid op te offeren aan
bungalow- en villabouw.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w.

febr.
26 1.08
27 2.03
28 2.45
maart
1 3,21 11.— 15.31 23.30 7.30-13.30
2 3.53 12.— 16.04 24.— 8.00-14.—
3 4.25 -.- 16.34 12.30 8.30-14.30
4 4.53 0.30 17.01 13.— 9.00-15.—

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

l.w. strand
berijdbaar

9.- 13.34 21.30 5.00-11.30
10.— 14.19 22.- 6.00-12.—
10.30 15.— 23.- 6.30-13.—

Agenda
van de openbare vergadering
van de raad op dinsdag 28 fe-
bruari, des namiddags 8 uur.

1. Notulen.
,.,2. Ingekomen stukkeu.
; 3. .Benoemingen enz.
-j..,4. Wijziging openstellingsuren al-
~~*;-.'gemene begraafplaats.
'5. 8e " Wijziging algemene politie-

verordening.
6. Wijziging salarisverordening.
7. Vaststelling vergoeding per lo-

kaal en per kleuter bijzonder
kleuteronderwijs over 1960.

8. Strandexploitatie 1961 en 1962.
9. Verbetering accommodatie trek-

kerskamp „De Branding".
10. Aanschaffing meubilair Prinses

Marijkeschool.
11. Subsidie volksmuziekschool over

de cursus 1960/1961.
12. Bouwrijpmaken gedeelte com-

plex V grondbedrijf.
13. Aanschaffing aanhangmaaiers.
14. Aanleg voetpad Langelaan.
15. • Maatregelen ter beveiliging van

het circuit.
16. Extra krediet aanschaffing leer-

middelen t.b.v. de Wim Gerten-
bachschool.

17. Verhoging van de looncompea-
satie voor AOW premie.

18. Vaststelling uitbreidingsplannen
„Noorderduinweg" en „Kostver-
lorenstraat" deel B.

Niet in de raad
In verband met de tegen het ontr
werp-uitbreidingsplan-zuid • ingedien-
de bezwaarschriften, heeft het col-
lege van b. en w. besloten, dit uit-
breidingsplan in onderdelen niet ter
vaststelling aan te bieden in de
raadsvergadering van a.s. dinsdag.

Het college wil zich thans nader
over de plannen beraden en advies
inwinnen van de stedebouwkundi-
gen en de commissie van bijstand
voor publieke werken c.a.

De uitbreidingsplannen „Noorder-
duinweg" en „Kostverlorenstraat B1'
waartegen tot nu toe geen bezwaren
zijn ingediend, zullen a.s. dinsdag
wel in behandeling worden genomen.

Burgerlijke Stand
17—23 februari 1961

Geboren: Marco, zoon van J. van
den Broek en A. Schrader; Yvonne
Maria, dochter van L. Paap en F.
M. Lammers; Eric Hans, zoon van
H. J. Lampier en C. H. J. de Leur;
Jean Paul, zoon van D. J. Visser en
R. Kuipers.

Ondertrouwd: Jacobus Johannes
Castien en Antonia Petronella van
Dijk; Hendrik Johannes Draaijer en
Anna Oera Linda Waaning.

Gehuwd: Jan Koper en Sonja
Wijtkamp.

Geboren buiten de gemeente: Re-
nê André, zoon van J. D. de Roos
en Z. Möller.

Overleden buiten de gemeente:
Alida Lammers, oud 64 jaar, ge-
huwd.met P. A. H. Smit; Marius
Bouwman, oud 59 jaar, 'gehuwd met
M. A. Terpstra.



Cursusprogramma Woodbrookers
eerste halfjaar 1961

' I

D« Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers heeft, in een aantrekkelij-
kê~en overzichtelijke uitgave, het cursusprogramma voor het komende
voorjaar gepubliceerd. In deze cursussen, die in het Woodbrookerscen-
trum te Bentveld, Bentveldweg 3, plaats vinden, worden de navolgende
thema's op geestelijk en maatschappelijk terrein behandeld.

25—26 februari:
Wijsgerig geloof en christelijk
geloof

Een voortzetting van het gesprek,
dat de Woodbrookers in de herfst
van 1960 in Bentveld voerden naar
aanleiding van het boek van Ger-
hard Szcesny „De toekomst van
het ongeloof". Ditmaal willen zij
zich vooral richten op verschil en
overeenkomst tussen wijsgerig en
christelijk geloof naar aanleiding
van het enige jaren geleden ver-
schenen boekje van Karl Jaspers
„Wijsgerig geloof".

Sprekers: prof. dr. M. A. Beek en
dr. J. L. Springer. Leiding: mej. ds.
W. H Buijs, J J. de Wit

11—12 maart:
Verkeerde besteding van de
welvaart

Steeds luider én talrijker worden de
stemmen in binnen- en buitenland,
die waarschuwen, dat we bezig zijn
de stijgende welvaart verkeerd te
gebruiken In Amerika waarschuwt
Galbraith en bepleit een grotere
aandacht voor openbare werken en
culturele ontwikkeling. Vanuit Zwe-
den waarschuwt Gunnar Myrdal in
zijn boek „Beyond the welfare Sta-
te" voor dergelijke symptomen van
sociale en culturele onderverzorging.

Bezinning op dit complex van
economische, sociale en culturele
vragen, dat in laatste instantie een
zedelijk vraagstuk is, is eis, óók in
ons land.

Leiding dr. A. van Biemen, drs.
H. M. de Lange.

18—19 maart
Leven en werken achter het
ijzeren gordijn

Coëxistentie kan niet volstaan met
„laten leven en stikken". Mocht te
eniger tijd het ijzeren' gordijn een
weinig open gaan, dan is een ge-
sprek alleen maar mogelijk, als we
meer van elkanders levei, denkan
en werken afweten dan thans het
geval is. Aan ons de l jak om ons
te verdiepen, met alle mogelijke
middelen, in het normale menselijke
bestaan achter dat ijzeren gordijn.

Sprekers: prof. dr. J. de Graaf,
drs. A. N. van Suylichem. Leiding:
dr. A. van Biemen, J. J. de Wit.

25—26 maart -
Ondernemingsraad en werk-
nemers

Een cursus voor leden van onderne-
mingsraden, werkgevers en werkne-
mers en anderen, betrokken bij of

geïnteresseerd in de verhoudingen
in het bedrijfsleven. Luider en veel-
vuldiger wordt de klacht, dat er een
afstand, ja, een kloof groeit tussen
de leden van de ondernemingsraden
en hun „kiezersvolk" in Je bedrij-
ven. De vraag is: Hoe overbruggen
we deze kloof?

Spreker: drs. S. G. Lijftogt. Lei-
ding: dr. A. van Biemen, J. J. de
Wit,

15—10 api-a
Wat leeft er in het rooms-ka-
tholieke volksdeel?

„Geestelijk samenleven in Neder-
land" — titel van een onlangs ver-
schenen pocket van de hand van
professor dr. W. Banning — vergt
een grondig kennisnemen van wat

De beste

en niet duurder dan andere

er bij de roomskathoïieke broeders
en zusters leeft en beweegt én een
open gesprek over de mogelijke ge-
volgen daarvan.

Sprekers: prof. dr. J. A. Weter-
man, dr. J, M. M. de Valk. Leiding:
dr. A. van Biemen, mr. G. J. P.
Cammelbeeck. :

22—23 april
Het verschijnsel mens

Een verkenning van en confrontatie
met de gedachtenwereld van Pierre
Teilhard de Chardin.

De menswording van de mens —
een uiteenzetting van de visie van
Teilhard de Chardin öoor dr. B. M.
I. Delfgaauw en Confrontatie chris-
telijk geloof en de visie '-an Teil-
hard de Chardin door dr. J. L.
Springer. Leiding mej. ds. W. H.
Buijs, J. J. de Wit.

6—7 mei
Is een rechtvaardig loon mo-
gelijk?

In de laatste tijd duikt in Europa
en in Amerika de vraag op: wat is
een rechtvaardige beloning van de
werknemer, gegeven do stijging van
produktie, winsten en welvaart.

Roomskathoïieke en protestantse
theologen breken er zich het hoofd
over. Een oriëntatie omtrent de vra-,
gen die hier aan de orde komen is
bijzonder gewenst voor mensen,
werkzaam in de bedrijven — voorop
leden van ondernemingsraden — of
daarbij betrokken.

Spreker: dr. W. J, v.d. Woestij-
ne. Leiding: dr. A. van Biemen, J.
J. de Wit.

e*t
R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen van 18 .februari:

TYBB adsp. b-TZB a 3-1
Concordia adsp. e-TZB b 1-14

TYBB i-TZB c , 1-4
Uitslagen van 19 februari:

TZB 1-DCO 4 , 1-0
Hoofd. Boys 3-TZB 3 4-1
WH 4-TZB 4 6-2
HBC jun. b-TZB a 6-3
Van Nispen jun. a-TZB b 2-4

Wedstrijden voor 25 februari:
95 Alliance adsp. e-TZB b 15.15 u.

111 v. Nispen ads. c-TZB c 15 u.
Programma voor 26 februari:

39 TYBB 4-TZB l ' 14.30 u.
54' Vogelenzang 2-TZB 2 12 u.
71 Zandv.m. 7-TZB 3 12.30 u.

120 TZB jun. a-NAS a 12 u.
(Terrein Halfweg)

143 Renova jun. b-TZB b 14.30 u.
Opstelling Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal van Z.v.m. komt
a.s. zondag, in de wedstrijd tegen
West-Frisia, in de volgende opstel-
ling uit: Kniese; Stokman en Stob-
belaar; Water, Koning en Kraaijen-
oord; Visser, Van der Steen, Ja-
cobs, Paap en Halderman. Reserves
zijn: Keesman, Oosterbaan en Ko-
per.

Voorjaarsbeurs in Haarlem
Donderdag 2 maart a.s. zal, zoals
wij reeds eerder hebben bericht, de
opening plaatsvinden van de Haar-
lemse voorjaarbeurs voor de vrouw.
De beurs zal, evenals in voorgaande
jaren, worden gehouden in het Kre-
lagehuis aan de Leidsevaart. De
Voorjaarsbeurs is dit jaar uitge-
breid met een tweede paviljoen,
waarin een sport- en campingshow
is ondergebracht. Voor de liefheb-
bers van het kamperen vormt deze
show een attractief en instructief
onderdeel van de beurs. Een groot
gedeelte van de ruimte, waarin de
Voorjaarsbeurs wordt gehouden, is
ook nu weer gereserveerd voor
stands met huishoudelijke artikelen.
Ook de afdeling textiel neemt een
ruime plaats in. Deze afdeling
wordt aangevuld door een mode-
show, die 's morgens, 's middags en
's avonds wordt gehouden.

Naast de commerciële stands is er
een plaats ingeruimd voor sociale
instellingen, die van de beurs ge-
bruik willen maken om hun doel-
stellingen te propageren. Hier zijn
vertegenwoordigd: Stichting Meer
en Bos te Heemstede, het Haags.
Actiecomité voor Davos en het Ro-
de Kruis, afdeling Haarlem. Het
handambacht wordt dit jaar verte-
genwoordigd door een glasblazer,
die demonstraties van zijn vak zal
geven. De Amsterdamse dierentuin

Jaarvergadering Abva
De plaatselijke afdeling van de Al-
gemene Bond van Ambtenaren
komt woensdag l maart a.s. in
„Ons Gebouw" bijeen. De periodiek
aftredende bestuursleden, de heren
J. G. Bisenberger, W. Harting, G.
Keur en P. Pijper stellen zich allen
herkiesbaar* In de vacature, ont-
staan door het aftreden van de heer
C. Koper, is door het bestuur de
heer L. Paap kandidaat gesteld.

Tijdens de jaarvergadering zal
door de districtsbestuurder C. W.
Franken, aan de heren C. Diepen-
daal, G. R. Kok en J. Zwemmer
het N.V.V.-insigne worden uitge-
reikt wegens 25-jarig lidmaatschap.

Artis vestigt door middel van een
miniatuur dierentuin, met flamin-
go's, papegaaien en andere vogel-
soorten, de aandacht op het hoofd-
stedelijk fauna-bezit. Een oorspron-
kelijk en sympathiek idee.

Filmvertoningen, muziek — door
het „Cocktail-trio" o.l.v. Ad. v. d.
Gein — en conference zorgen voor
de nodige afwisseling op de voor-
jaarsbeurs. Er zijn voor de bezoe-
kers ook dit jaar weer tal van prij-
zen te winnen.

SALON

öiukema
Internationale coiffures

Manicure — Teinture
American Ten minute

Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

Weekend met ongevallen
Zandvoort beleefde het afgelopen
weekeinde de eerste invasie op gro-
te schaal van dit jaar. Duizenden
stedelingen brachten per auto, mo-
tor en bromfiets een bezoek aan de
badplaats. Deze massale visite ver-
oorzaakte een aantal verkeersonge-
lukken langs de toevoerwegen.

Op de Zandvoortselaan botste een
motor tegen een auto. Beide voer-
tuigen werden beschadigd. Persoon-
lijke ongevallen deden zich hier niet
voor. Ernstiger van aard was een
file-aanrijding tussen vier perso-
nenauto's, waarbij drie mensen ern-
stig werden gewond. Eén van hen,
een 66-jarige inwoonster uit Am-
sterdam, moest met verwondingen
aan wervelkolom en hoofd naar het
Grote Gasthuis in Haarlem worden
vervoerd. Een 60-jarige scooterrij-
der uit Haarlem, reed tegen auto.
Hij liep een verwonding op aan zijn
linkerknie. • >

Zandvoortmeeuweo
Uitslagen van 18 februari:

AMVJ-Zandvoortm.
Halfweg-Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3-Hillegom

Adspiranten:
Zandvoortm. a-Schoten b
Ripperda a-Zandvoortm. b
Spaarndam a-Zandvoortm. c
Zandvoortm. f-HFC f
Zandvoortm. g-HFC k
Zandvoortm. h-HFC i'

Uitslagen van 19 februari:
Wa tergraaf smeer-Zandv.m .
VSV 3-Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3-Ripperda 3
DCO 5-Zandvoortm. 4
Zandvoortm. 5-DIO 4
DSK 3-Zandvoortm. 6
Zandvoortm. 7-RCH 8

Junioren:
DSS a-Zandvoortm. a
DCO a-Zandvoortm. b
HFC c-Zandvoortm. c
Zandvoortm. e-Schoten c

Uitslagen van 22 Jebruari:
Pupi Henvoetbal :

8-2
2-0
2-3

n.g,
2-0
0-2
7-1
1-4
1-1

1-0
0-4
1-2
2-3
7-2
5-5
3-1

2-9
2-3
3-4
0-3

3-3TYBB a-Zandvoortm. c
Wedstrijden voor êS februari:

ADM-Zandvoortm. 15.30 u
9 VEW 2-Zandv.ni. 2 15.15 u.

14 Zandv.m. 3-S1ZO 4 16.15 u.
Adspiranten:
35 Haarlem a-Zandv.m. a 15.15 u.
50 Zandv.m. b-HFC b 16.15 u.
52 Zandv.m. c-HFC c 15 u.
67 Zandv.m. d-HFC d 15 u.
71 Schoten c-Zandv.m. e 15 u.

102 Zandv.m. h-HFC n 14 u.
Pupillenvoetbal :
135 Zandv.m. a-Kenn.land a 14 u.
Wedstrijden voor 26 februari:

West Frisia-Zandv.m. 14.30 u.
Zandv.m. 2-QSC 2 14.30 u.

19 Zandvoortm. 3-RCH 5 . 9.45 u.
56 Zandv.m. 4-Halfweg 4 9.45 u.
52 Zandv.m. 5-Concordia 3 12.30 u.
71 Zandv.m. 7-TZB 3 12.30 u.

Junioren:
131 Haarlem c-Zandv.m. b 14.30 u.
133 HFC d-Zandv.m. c 9.45 u.
150 Zandv.m. d-DIO b 14.30 u.
151 Hillegom d-Zandv.m. e 12 u.
Wedstrijden voor l maart:
Pupillenvoetbal :

Zandvoortm. c-Geel Wit b 15 u.
Zandvoortm. d-TYBB a 15 u.
Zandvoortm. b-TYBB b 15 u.

Zandvoortse Koribalclub
In de> tweede klasse A van de HKB
speelt Zandv. l zondagochtend te-
gen Aurora 1. Zandvoort a ontmoet
zaterdagmiddag Oosterkwartier b.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voor de vierde ronde voor het club-
kampioenschap. Kampioen van fe-
bruari werd J. v.d. Wolde.

K.J.C. „De Kroon"
De stand in de competitie ziet er
als volgt uit: 1. J. Koper 29424 p.;
2. mej. H. Bakkenhoven 28458 p.;
3. B. Nansink 28.000 p.; 4. mej. J.
Schaasberg 27429 p.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Programma zondag 26 febr.
Heren
Alliance 2-ZHC l
ZHC 2-Alliance 3, 14 uur
ZHC 3-Alliance 4, 14.30 uur
ZHC 4-Rood Wit 3, 14 uur
Dames:
Alliance 3-ZHC l
ZHC 2-Alliance 4, 12.15 uur •
Jeugdwedstrijden zaterdag 25 febr.
Meisjes b-Ever Swift b, 14.15
HBS e-Meisjes c
Rood Wit b-Jongens a
Adspiranten:
Konijnen-Strawberries, 15.15 uur
Beren-Strawberries, 15.15 uu
HBS q-Wolven
Boxers-Rood Wit, 15.15 uur

Gedenkteken ds. A. de Ruiter
A.s. zaterdag zal op de algemene
begraafplaats aan de Noorderduin-
weg een gedenkteken worden ont-
huld op het graf van da. A. de Rui-
ter, in leven voorganger van de Ge-
reformeerde kerk In Zandvoort.

Middag voor bejaarden
Woensdag 15 maart a.s. organiseert
de bejaardensociëteit „Voor Anker"
een amusementsmiddag in café-res-
taurant Zomerlust.

Kindervreugd
Zondag 26 februari a.s. geeft de
speeltuinvereniging „Kindervreugd",
een filmvoorstelling voor de jeugd in
het patronaatsgebouw.

Zaterdag 25 maart organiseert de
vereniging een eierenzoekwedstrijd
voor de jongste leden en een puzzel-
tocht voor de oudere kinderen.

Op zondag 4 en 18 juni organi-
seert „Kindervreugd" een tocht
naar Madurodam en de Efteling.

Sanap/r/n
blust snel opkomende griep

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans:
Nikos Kazantzakis, Alexis Sorbas.
Willem G. van Maanen, Al lang ge-

leden.
Albert Maltz, Tussen gisteren en

morgen.
Franz Werfel, Cella.
Louis Bromfield, The green bay tree
Jacques Darla, Les laboureurs de

minuit. '
OntwikTcelingslectuur:
Dr. F. Buri, Theologie der Existen-

tie.
Karel Jonckheere, Gemini.
Sergeant M. Ch. Kokkelink,

Wij vochten in het bos.

D O K T E R S - , Z U S T E R S - ei>7-
A P O T H E E K D IE N S T ,.

DOKTOREN:
P. Flierlnga " „•_,) .-
Brederodestraat l, telefoon 2181 -

WIJKZUSTER:
A. Langeveld
Gasthuishofje 27. telefoon 2791, ;

APOTHEEK:
25 februari t.m, 3 maart: f' "\ •• -~ r

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073

Nachtdienst van 18.30 tot 8 ' uur '
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 26 februari
Dierenarts J. Westerman
Hartenlustlaan 7, Bloemendaal,
telefoon 51555.

Daar kunt u heen
Monopole:

Vrijdag 25 t/m zondag 26 febr., 8 u.
film Too Hot to Handle.

Maandag 27 en dinsdag 28 febr., 8 u.
film De zigeunerin van Parijs.

Woensdag l en donderdag 2 maart,
8 uur: film Duikbootoperatie Zee-
havik.

Zondagmiddag 26 febr., 2.30 uur:
film De laatste Robin Hood.

*
Gemeenschapshuis
Vrijdag 2£ febr., 8 uur: Nivon „De
wijde wereld in".

*
Stadsschouwburg:

Zaterdag 25 febr., 8 uur: Rotterd.
Toneel met De Spaanse Braban-
der.

Zondag 2S febr., 8 uur: Rotterd. To-
neel met Dubbel Spel.

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein"
Zondag 26 februari" ,.- •

10.30 uur: ds. C. de Ru.,
Jeugddienst in het Jeugdhuis

19 uur: ds. W. A. Smit, predikant
van de Oude Kerkgemeente te
Amsterdam.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: spr. de'heer L.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15 ' ;
Zondag 26 februari _ - -

10.30 uur: ds. J. P. "Jacobszoon
(d.g.) uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK '
Julianaweg >f

Zondag 26 februari (3e Lijdenszon-
dag)

10 uur: ds. P. de Ruig van Haar-
lem-Noord.
17 uur: ds. P. de Ruig. Gat. Z. 18.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. D. Rlngnalda van
Overveen.

PAROCHIE H.H. AGATHA,- -
riiote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
's Avonds om 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 u.; 's avonds om 7.30 u. Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 28 februari

15 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3. , ', ' : "'
Spr. de heer J. W. van Zeijl'. '"'

JEHOVA'S GETUIGEN ~ " ,

Gemeenteboekatudie dinsdagavond''
8 uur Paradijsweg no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 26 februari, 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door dr. G. W. Huy-
gens. „In het teken van het boek"^

U bent
een
B G-huis

waard!

„Mijn kamer". Daar kan uw dochter mee
dubbel recht van spreken als uw huis een
BG-huls Is.
Een BG-huls is van 't begin af aan uw elgen-
dom. En daarbinnen bevindt zich een eigen
domein voor alle leden van 't gezin. U kunt
't immers op maat van uw (toekomstige)
gezin laten bouwen. Modern, comfortabel.
En, dank zij de bouwtechnische service van
BG, gegarandeerd zó degelijk dat het,nu
én later 'n waardevol bezit Is.
Al 14.000 Nederlandse gezinnen plukken nu
dagelijks de vruchten van zo'n bezit. In een
periode die ze zelf bepaalden, maken ze het
helemaal „vrij" met het veilige, soepele
BG-flnanclerlngssysteem.
Volg hun voorbeeld! U bent een BG-huIs'
waard!

ffiïïlL

COUPON

Zend mij vrijblijvend inlichtingen over
het verkrijgen van een eigen huis met
BG-medewerktng.
Naam: .
Straat: .. - . ._ ... -
Plaats: .
Zenden aan hoofdkantoor Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten, Javas'-raa_tJ7-
Assen. _ 13

x
Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten
de veilige weg naar het eigen huls



Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p-d. + 7 et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652

Thans ook tel. 4200
WONINGRUIL Zandvoort
Aangeb. vrij huis bev. 2
kmrs eri" suite flinke gang
m. gr. bergkast, keuk. m.
geyser, toilet. Voortuin en
a.d. achterzijde betegelde
plaats en tuintje, schuur.
Boven: 3 slp.kra m. vaste
wast. en gasaansl. Telef.-
anasl.' Dicht bij strand en
duin 'en gesch. v. zomer-
verh. Huur , ca..ƒ 70 p.m.
Gevr. soortgelijk huis m. l
slaapkamertje meer. Br.
nr. 1607 buf. Z. Crt.

WONINGRUIL
Aang. in A'dam vrij bo-
venh. 6 k., 2-keuk, badk., 2
wc's."Gevr. in Zandv. 4-ka-
merwon. m. badk. Br.: F.
Richard, Laplacestraa t 30,
Amsterdam-Oost.

Laat nu behangen
, en witten

tegen wintertarief.
P. G. Jager, Damstraat 25,
Haarlem, tel. 02500-15079

Reparatie Inrichting
van 'kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Te koop: LITS JUMBAUX
m. kapokmatras, t.e'.a.b. ••
Onstenk, Tetterodestr. lOa,
Haarlem.

G A R A G E T E H U U R .
Kostverlorenstraat 122, te-
lefoon 2180.

Flinke zelfst. WERKSTER
gevr. Zeestraat 36 (hoek
Brugstraat). Telefoon 3125

Wanneer u bij eerste
examen niet slaagt

verdere lessen gratis. 10
rijlessen (a 60 min.) ƒ47,50
Verwarmde leswagens.Halen
urengen ook in Zandv. gra-
:is. Erk. rijschool ,De Com-
binatie', Krulsstr. 39, tel.
10008, Haarlem.

Gevr. MEISJE v. 3 a 4 dg
v. 9-2, lichte huish. bezigh.
Wilhelminaweg 6

Transportbedrijf A. C. Koo-
men vraagt een ervaren
CHAUFFEUR.
Aanm. Patrijzenatiaat 2.

Gevr.' huis Z'voort, 4 kam.,
keuk., douche, huur, evt.
koop: Aangeb. -vrije zonn.
Ie et. Kwakersplein Am-
sterdam, 5 kam, douche,
keuk.,: voor- . en achterbal-
kon. Br. 1601 bur.' Z.Crt.

Gevr. HUISJE of ETAGE,
ongem. of g'estoff v. rustig
gepens. echtp. of woning-
ruil A'dam-Zandvoort, be-
nedenhuis m. douche, tuin
en tuinhuis, nette stand.
Huur ƒ 79 p.rn. Br. 1610
bur.' Z. "-Crt:"

In mei te „huur gevr. aan
zee1'of in onmidüelijke na-
bijheid daarvan een ruim
HUIS met minstens vijf
slaapkamers. Br. 'aan R.
Brummer, Wagnerlaan 23,
Bilthoven.

Te huur gevr. voor juni '61
comfortabel ZOMERHUIS
o.i.d. v. 6 pers (evt. dubb.
v. 4 'en 6 pers.) Br. m. pr.
aan -J.' Rijntje, Prinses
Margrietlaan 17, Ouder-
kerk ad.' Amstel.

Jong echtp. m. kl. kind
zoeken GEMEUB. WOON-
RUIMTE -v. plm. half jr.
Br. nr." 1609 bur. Z. Crt.

Eng. fam. 5 pers., flat, 8
beddenr- -Kensington. ,Lon-
den' ' wil - "WONINGRUIL,
± zomermanad. Br. ond.
nr.1503 bur. Z. Crt.

V.a. april GEM. KAMERS
TE'HUUR'm. keuk.'Br. nr
1604 bur! Z. Crt.

Besch. rust. j. vr. secr
A'dam zoekt, alleen voor
week-'ends april-mei-juni
eenv. KAMER m. zonn.
plat. of balc. a/zee, max.
ƒ 40 p.m. Br. nr. 1608 Z.Cr.

FORNUIS (GAS) in groot
formaat gevr. Br. nr. 1606
bur." Z.'Crt.

Te koop: 2 dlg kapok MA-
TRAS 190 x 130 •ƒ 30,-;
l pers. LEDIKANT-met 3-
dlg kapokmatr. '190 x 90
ƒ 25. Te bevr. (zaterdag)
Zandv.laan 37, tel. 2415.
KOELKASTEN opg. prijs
en "merk gevr. Br. nr.
1605" bur. Z. Crt. -

Te koop: 2 pers. elkenh.
LEDIKANT + springb. en
matras ƒ 25,—. Bentveld-
weg 112,- A'hout-Bentveld.

Weg. omst.h. te koop paar
kamers nieuwe VLOER-
BEDEKKING, 'zeer voord.
Telefoon 2292 r

Comp. jaar, 1958 en 1959
, . „DOE'HET ZELF" p. jrg.
', ƒ 9 ; Meyers konversation

Lexicon 1909-1917 als nw
* in 26'prachtb. compl. ƒ60;

• 56 -Kanarie Succes-boekjes
" iri^ metalen Kouder, compl.

ƒ ' 10.-- Koninginneweg 44,
; " Telefoon 2093.
; Te koop:' roestvrije stalen

VLEESSNIJMACHINE, "
VAN BERKEL-WEEG-

SCHAAL en een elektr'.
VLEESWARENKOELING.

Te bevr. bij -J. Schouten,
'• .JDe^Spar, -Zeestraat 647 te-

" lef oon- 2483.. • '

SNELSTOMERIJ
i • • ! ; .!ZANDVOORT
-. • Dames- of herencost... 2,50
~ -Mantel of topper 2,50
'"*i Colbert ,. 1,75
.^ Japon (eenv.) 1,75
\~' Pantalon 1,25
-' -; Trui of jumper'..! 0,9>
r Mits , gebracht en gehaala
•i'Jt '-*-Tevens'-uw'adres -voor
i '"* overhemdenreparatie, en
•~'ï alle' v'dorkom'ende' 'kle-
;.-;;• . dlngreparatie.
•V-"ïr Snelstomeri} Zandvoort
f-fb-"'! jvspSohootatraat (naast.-
br>""i': •& Drukkerij ^y. • Deufsen)

WERKSTER gevr. l ocht.
p.w. Frans Zwaanstraat 8,
telefoon 3966.

H O V E N I E R S gevr. die
zelfst. kunnen werken, en
LEERLING HOVENIERS.
Loonregeling laatste c.a.o.,
o.a. 12 vrije zaterdagen.
Fa. Van Empelen en Van
Dijk, Zandvoortselaan 192,
Heemstede, tel. 02500-41950

Mevr. Boeljon, Boul. Paulus
Loot 61 vr. flinke zelfst.
HULP v. 3 ô. 4 ocht. p.w.
Telefoon 2902.

Zr. R. KNEGJE
Med. gedipl. PEDICURE
Tel. 02500-16364 (8-9; 1-2
en 6-7 uur) Éénmaal per
maand te Zandvoort. Alle
benodigdheden voor voet-
verzorging.

Te koop weg. vertr. z.g.a.n.
spec. gemaakt STAPEL-
BED met laddertje. Tele-
foon 2333.

GITAARLES gevr. Br. nr.
1602 bur. Z. Crt.

Lampekappennaaister
OVERTREKT alle soorten
LAMPEKAPFEN billijk.
Telefoon 3195.

Waar vindt men in /ïand-
voort de grootste keuze in
in nylonkousen ? Bij NOOY.

Naadloos reeds v.a. ƒ 1,75
En waar vindt men altijd
iets aparts? Bij NOOY.
en weet u waarom men de
grootste sortering kan vin-
den op 't gebied van. klein-
vak? E'jv. knopen, cein-
tuurs, shawls, enz.? Na-
tuurlijk bij NOOY.
Zie onze uueekreklame:
Wollen jongens slipovers
met suède vanaf ƒ 5,90.
Voor al uw textiel- en mo-
de-artikelen:
EERST KIJKEN bij NOOY

Grote Krocht.
Showroom Raadhuisplein
in hotel Bouwes.

AMANDA BALKE
VOETKONDIGE

ACHTERWEG l
Afspraken via tel. 2135
Behandeling aan huis.
Corr. adres: Wouwerman-
straat 27/1, Haarlem.

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Attentie
Heeft u stof in huis? Wij
O V E R T R E K K E N alle
soorten stoelen en banken
bij u thuis. Tel. 020-129808
Amsterdam.

SPECIAAL

HERENKAPPER
J. SCHMITZ
KERKPAD l

Zr. VIS
Med. gedipl. pedicure
Lijsterstraat 15, te). 3140.
bij de Wilhelminaschool

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo was combinatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEF-
LAKEN, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

Prima rietmatten
voor af schutting - en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
rabriek C. A. Rijnbcek, Hil-
logom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Voor VISITEKAARTJES
naar

Gertenbachs Drukkerij

FirmadeGrebber
VOOR STOFFEERWERK
Haltestraat 4, telef. 3740

Dat kunt ook U
zeggen na een

advertentie in de

Z A N D V O O R T S E
C O U R A N T

Achterweg l

-Uw advertentie" immers
bereikt alle groepen

van
ZandvoortSr bevolking !

Wij kunnen direct plaatsen een

nette schoonmaakster
\fOor een modern gebouw in Zandvoort. Werktijden cla-
gelijks van 7 tot 13 uur. Br. nr. 1613 bur. Zdv. Ct.

SPOED! Voor de maanden jui, juli, evt. S maanden,

voor gezin van 5 pers., liefst modern.
Fam. M. Lisiauer, Prinses Margrietstraat~ 16, Am-
sterdam, telefoon 020-793645.

Gaat U naar de

motor- bromüets-
en

Stelt u zich dan in verbinding( met uw
Ie Zandvoortse rijwiel- en motorhandel

PAKVELDSTRAAT 21, tolef 2323
Wij geven u gaarne advies Eerste klas service

TE KOOP GEVRAAGD :

Woonhuis met garage,
omgeving Zandvoort-Zuid.

Br."ondr nr. 1603 bur. Zandvoortsé~Coüra'nt. • "• •' • -

Auto's 5% era alle verzekeringen
C. TEROL, BRUGSTRAAT 5, "TEL. 2898

Voor administratie-, en typewerk

'n gepensioneerd administratief
onderlegd persoon
gevraagd. Br. ond. nr. 1612 bur.
Zandvoortse Courant.

TE KOOP GEVRAAGD
Vrij te aanvaarden

S -
MAKELAAR JAN KROESE

Brederodestraat 116, Zandvoort, tel. 3244
Koningsplein l, Amsterdam. Tel. 66441 en 30564

Op Handels-fabriekskantoor

Watexdxinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

A LU
Pracht collectie aangekregen!

f 3,06 per meter

Het Wonder van Zandvoort
Swaluëstraat 9, telefoon 2418

'n zelfstandige administratieve
kracht gevraagd

kunn. 'typen; dipl.boekhouden strekt tot aanbeveling.
Br. ond. nr. 1611 bur. Zano/. ('om.

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uio BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit,, stemt ieder tot
tevredenheid! ' Ziet onze etalage!

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten Bloemzaden en Bollen

's Is een feit dat er veel ongelukken
Ontstaan, door 't gedrag van de krukken.
Daarom zijn ze niet slecht.
Dat is eerst met recht
Hij, die ze tot pulver wil drukken!

Kijk uit!
zo nodig door een bril van

dat 's veilig
Looman

Belangrijke
tciefoonnuni mers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau, Vreemttelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
• plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentvekl
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf O. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424- Autobedrijven „Rmko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v/h Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbaclis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg l

ZWANEDONS DAMES- EN
HERENPYAMA'S, ook grote maten.
Damesnachtjaponnen ook gr. maten
l- en 2-persoons flanellen lakens.
Wol en half wollen dekens, ook ge-
stikte dekens. Ook in BEDRIJFS-
KLEDING Ie kwaliteiten en ruim
gesorteerd.
Dus voor alles op textielgebied:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Taxi

M. Schniedewind
Vondellaan, hk v.d. Moolenstraat
Telefoon 4320

Levering alle soorten bloemwerk o.a.

IEDERE DAG VERSE BLOEMEN

- ABONNEERT U
OT) de

Z.-LNDVOORTSE COURANT

ook voor uw zomergasten?

U zoekt een garderobekast op maat
Wij hebben l-, 2- en 3-deurskasten in 2C verschillen-
de maten. Blijvend uitneembaa.r, dus zeer geschikt
voor seizoengebruik.
SPECIALE AANBIEDING:

half leg
half hang

Ook wandmeubelen in bouwwpakket te leveren.
Komt vrijblijvend eens kijken in onze showroom

NASSAULAAN 25, HAARLEM, tel. 16696
bij het. postkantoor en halte bus 3en 4. Parkeerruimte.
HOUT, TRIPLEX, BOARDS PER PLAAT en OP MAAT

Voor

naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135

Philips Televisie
Oude prijs Nieuwe prijs

43 cm beeld ƒ 695,- ƒ 645,-
53 cm beeld vanaf ƒ 895,- ƒ 845,-
PHILIPS RADIO,
moderne vormgeving ƒ 298,-
PHILIPS -draagbaar transistor
radio ƒ 178,-
Uw oude radio of televisie heeft
inruilwaarde
Radio-gramofoonmeubel, nieuw ƒ 578,-
Bezoekt onze grote toonzaal te Haarlem. Maak met ons een afspraak
en wij brengen u gratis uit en thuis
Komt U eens kijken en luisteren?

Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

EXTRA RECLAME bij
Slagerij Burger
HALTESTRAAT 3

Laat ze smullen!
750 gr. Vark.carb 3,20
750 gr. Haascarb 3,88
750 gr. Kalfslappen ... 3,48
750 gr. Kalfsfricando ... 3,98
750 gr. fijne riblappen.... 3,48
750 gr. pracht lappen 2,88
750 gr. magere vark.lapp 3,68

Maandag en dinsdag
250 gr. Bief stuk 1,68
250 gr. Tartaar 1,25

Voor de boterham.
100 gr. gek. rookw. en
100 gr. ham, samen
150 gr. gelard. lever ... 0,69

Lams vlees
voor de fijne keuken!

Woensdag en donderdag
500 gr. Gehakt, h.o.h. ... 1,25
100 gr. Saks. en
100 gr. pork samen

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
FPWP<Ï

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES

„„ ^„ PLATENSPELERS
BLAUPUNKT KOELKASTEN

In onze showroom tonen wij U het allernieuwste -

J. KEUR
Electro-radio-techni&ch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS
VANAF l OKTOBER. WINTERTARIEF

Voor al uw ME T S EL-
WERK naar W. Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg: Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa }. v. d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoor*; Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23

GLAS-ASSURANTIE

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote ƒ 3,00
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schouderkarbonade... 3,25
750 gram ribkarbonade 3,50
500 gram haaskarbonade 2,75
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje TTnox weense worstjes 0,95
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

TIJDELIJKE RECLAME (LAATSTE WEEK)

3 halen 2 betalen
LAAGST GEPRIJSDE GRATIS

BIJVOORBEELD:

KOSTUUM . . .
MANTEL . . .
JAPON . . . .

f4,75
f 4,75
f 3 . 2 5

f9,50

N 17 ZS TT Z£• V a JT&£i£j JFli
Een be9«P voor

goed chemisch reinigen
GROTE KROCHT 21, TELEFOON 2574, ZANDVOORT

A S F E G T - inierleurverzorging
MEUBELSTOrFEERINRICHTING

Pracht collectie

Franse

Stijlmeubelen

Complete Meubilering

Woningtextiel

Luxaflex enz.

H. VAN ASPEREN - ZANDVOORTSELAAN 39 - ZANDVOORT
Telefoon 02507-2937 Telefoon 02500-17069

VOOR EEN STERKE en
MODERNE BRIL of ZONNEBRIL

Opticien A. G. Slinger
Optiek — Staalwaren Gedipl. opticien
FOSTSTRAAT 12 t/o consultatiebureau
Telefoon 4395

Erkend leverancier alle ziekenfondsen

Deze week speciale
onderjurken-aanbieding!!

Beladige NYLON ONDERJURK, rijkelijk met
brede kant gegarneerd. Diverse kleuren, maten
38 tot 48, slechts 5,95
CHARMEUZE ONDERJURK met " nylon, bij-
zonder sterk en elegant met plisée en bre-
de nylonkant, maten 38 lot 52, div. tinten 5,95
CHARMEUZE ONDERJURKEN met kant

ƒ 4,25, ƒ 4,10
NYLON KOUSEN met naad ƒ 1,45
NYLON KOUSEN naadloos ƒ 1,98
Onze kousenreparatie is prima en voordelig

De Wolbaai HALTESTRAAT 12,
telefoon 2099

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Brillenspecialist
LOOMAN
Mr. opticien

HALTESTRAAT 5, TELEFOON 2174
Erkend fondsleverancier

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

MACHINES
Wij hebben
alle merken

AMBLY 139,-
BICO 149,-
AEG 275,-
ERRES 340,—
MIELE 431,—
Ook ia combinaties

Centrifuges
Bico, Ruton, AEG, Er-
res. Miele, Hoover
EDY reeds v.a. 165,--
ACMè WRINGER 72,50

Stofzuigers
Philips vanaf ƒ 120,—
Ruton ƒ lig,-
AEG Vampirette 125.—
Holland Electro 120,—
Excelsior 137,50
Hoover 195,—
Erres Jumbo .... 142,50

Electr. zeilwrijver
slechts 128,—
Ziet onze sortering en
vraagt onze betalings-
regeling!
Tevens H E T ADRES
voor al uw eleclra-
reparaties!

Voor al uw aankopen
dus eerst naar de

Firma
Schuilenburg

Grote Krocht 5-7
Telefoon 2974

Abonneert U tp de Zandvoortse Courant

GERTENBACHS DRUKKERIJ
ACHTERWEG l, TELEFOON 213E

ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684
ZATERDAG: Herhaling van de twee grootste succesen uit onze speciale
aanbiedingen:

'n heerlijke slagroom-sehuimtaart f 1.90
5 Spijsgebakjes ni. roomboter en amandelen 1,10

Ook onze Amandelkoekjes zijn iets fijns,
Zo heerlijk zacht en rijk gesorteerd 100 91*3111 f 0,60

'n groot Van Staveren rozijnenbrood
ondanks de sterk gestegen rozijnenprijs 1100 51360$ T I . I U

l Nu e el f schilderen! l
'Losse oliegrondverf J

& ƒ 1,25 per kg.
( Ouderwetse GLANS-1
l VERF a ƒ 2,25 p. kg 5
' VERF voor BIN-

NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

[Dutra-verfmaleriH
(N.Z. Voorburgwal 25 j
f Amsterdam-C., telef. j
143542 (naast Wijers}|

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,04
Tijdschriften per kg... 0,03

Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!

A K E R S L O O T
Pakhuis Schelpenplein 7

Telefoon 2845
U belt en wij komen.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

De grootste keus

HERENMODE-
ARTIKELEN

vindt u bij de speciaalzaak van Zandvoort

E. DE BOERKERKSTRAAT 20,
teleeoon 3136

•AUWOFOLE
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 24 t/m ZONDAG 26 FEBRUARI 8 u.
Jayne Mansfield in een nieuwe creatie!

Too Hot to Handle
Leo Genn - Carl Böhm. In kleuren. 18 jr.

MAANDAG 27 en DINSDAG 28 FEBR., 8 uur
Gina Lollobrigida - Anthony Quinn in de
nieuwste kleurenfilm van Jean Delannoy:

De zigeunerin
van Parijs

Naar de roman van Victor Hugo. 14 jaar.

WOENSDAG l en DONDERDAG 2 MAART,
8 uur

John Bentley - Brett Halsey

Duikbootoperatie
Zeehavik

14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 26 FEBRUARI, 2.30 uur
Roger Nicolas

De laatste Robin Hood
Een spannende avontureufilm waarmede jong
en oud zich best zullen amuseren! Alle leeft.

Eike «toj™ LEFFERTS wijnen en gedistuleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Redaktie *en,
administratie:
Aenterweg l
Telefoon 2135
Giro 52 38 44 :

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDYO
1 voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Dames en heren bijeen

Twee uitbreidingsplannen
, worden hedenavond in behandeling genomen

In de raadsvergadering van hedenavond komt het voorstel van b. en w.
ter tafel, het uitbreidingsplan „Noorderduinweg" en „Kostverloren-
straat, deel B", vast te stellen.
Zoals wij reeds in ons nummer van j.l. vrijdag hebben bericht, wordt
het ontwerp-uitbreidingsplan-Zuid niet ter goedkeuring aangeboden, dit
In verband met de bezwaren'die tegen dit plan zijn ingediend.

De uitbreidingsplannen die wel in be-
handeling worden genomen, behel-
zen het volgende. In het plan „Noor-
derduinweg" worden de terreinen
grenzend aan de spoorbaan bestemd
voor de rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie en voor eventuele uitbreiding van
deze installatie.

Een zeer klein gedeelte van dit
terrein mag worden bestemd voor
woonwagenkamp, overeenkomstig 't
in de-vergadering van 24 januari ge-
nomen besluit. De daarop' aanslui-
tende zone .wordt bestemd tot in-
dustrieterrein. Gedacht wordt daarbij
in de eerste plaats aan kleinere be-
drijfjes, opslagplaatsen voor strand-
materiaal e.d., waarvoor in het oude
dorp onvoldoende plaatsruimte aan-
wezig is. Verder mag op het terrein
achter de Corodexfabriek een dieren-
asyl gesticht worden. De grond werd
daartoe reeds eerder aan de stich-
ting „Het Kennemer Dierentehuis"
verkocht. De noordelijke zone is
vrijwel geheel bestemd voor woning-
bouw. Volgens een globale hereke-
ning kunnen er gebouwd worden:
257 eengezinswoningen, 240 flat-
woningen'Un vier woonlagen), mini-
maal- tachtig flatwoningen (in vijf
woonlagen), maximaal 224 flatwo-
ningen (in veertien woonlagen), acht
of negen winkels met daarboven het
dubbele aantal woningen (in twee
woonlagen). '

B. en w. stellen zich voor, dat de
grond dié in dit plan voor woning-
bouw is bestemd, uitsluitend zal
worden beschikbaar gesteld ten be-
hoeve -vaii de ingezetenen dezer ge-
meente. Vooral woningen met lage
huren en bescheiden eigen woningen
zullen hier een plaats kunnen vinden.

Voorts zijn in het plan terreinen
gereserveerd voor kerken en scho-
len.

De reeds eerder geprojecteerde
verbindingsweg tussen de Zandvoort-
selaan en de Van Lennepweg is ook
in dit plan ontworpen, met dit ver-
schil dat hij niet ten westen doch
ten oosten van de begraafplaats zal
worden aangelegd.

Tenslotte is de mogelijkheid open
gehouden om de noordelijke rand-
weg in het plan op de duur van twee
rijbanen te voorzien en in oostelijke
richting door te trekken. (Ook te-

gen dit uitbreidingsplan zijn inmid-
dels bezwaren gerezen, zie elders
op deze pagina — red.J.

Het plan Kostverlorenstraat B be-
tekent in de eerste plaats een lesali-
sering van de reeds met toepassing
van art. 20,yan de Wederopbouwwet
verleende bouwvergunning voor een
37 woningen tellend flatgebouw aan
de westzijde van de Noorderduin-
weg. Aan de oostzijde krijgt het ter-
rein de bestemming van „bijzondere
bebouwing", waardoor de realisering
van de plannen voor de bouw van
een christelijke ulo-school ter plaat-
se mogelijk wordt. Door deze bestem-
mingen vervalt de eerder ontworpen
aftakking van de verbindingsweg
Zandvoortselaan-Van Lennepweg, die
zou aansluiten op de Kostverloren-
straat. De aanleg van deze weg
wordt door b. en w. niet noodzake-
lijk geacht, terwijl de aanleg boven-
dien bijzonder kostbaar zou zijn ge-
worden, omdat daarvoor een groot
aantal woningen langs de noordzijde
van de Kostverlorenstraat gesloopt
zou moeten worden.

Onthulling gedenksteen
J.l. zaterdag is op de algemene be-
graafplaats aan de Noorderduinweg,
in aanwezigheid van ongeveer twee-
honderd belangstellenden, de ge-
denksteen onthuld op het graf van
de in oktober j.l. overleden voorgan-
ger van de Geref. Kerk in Zand-
voort, ds. A. de Ruiter.

De plechtigheid werd o.a bijgo-
woond door de weduwe van de pre-
dikant en haar twee kinderen. Na
een korte toespraak van dr. J. A. H.
J. S. Bruins Slot, vond de overdracht
van de gedenksteen aan de tamilie
plaats, gevolgd door een kransleg-
ging. Een broer van de overledene
dankte voor de grote belangstelling
voor deze plechtigheid.

Afscheid van hoofdleidster
Tijdens een druk bezochte receptie
hebben j.l. zaterdag, ouders, ver-
zorgers, leerlingen en oud-leerlin-
gen afscheid genomen van mej. G.
van den Berg, die meer dan 32 jaai
hoofdleidster is geweest van de W.
H. Suringarschool aan de Heren-
straat. Aan de officiële ontvangst
ging' een huldiging vooraf van
ouder-commissie en gemeentebc-
stuur.

De voorzitter van de oudercom-
missie, de heer Bakker, en de wét-
houder van onderwijs, de heer Kerk-
man, spraken waarderende woorden
over het werk van mej. Van den
Berg. Oudercommissie en gemeente-
bestuur boden haar een fors ge-
schenk aan — een koelkast.

In de hierna volgende afscheids-
receptie ontving mej. Van den Berg
nog tal van geschenken van ouders,
leerlingen en oud-leerlingen.

Bezwaarschrift van Stichting

Geen duinen saneren
ten behoeve van industriële projecten

Het bestuur van de Stichting „Bescherming Duinlandschap" heeft zich
opnieuw met een adres tot de gemeenteraad gericht, inzake de aantas-
ting van het natuurbezit van de gemeente Zandvoort.
In dit adres maakt de stichting bezwaar tegen het plan van het gemeen-
tebestuur de duinen nabij de Noorderduinweg te saneren voor industriële
doeleinden.
Hier volgt de tekst:

Aan de Raad der Gemeente Zaïid-
voort.
Edelachtbare dames en heren,
Tegen het ter inzage liggende plan
„Noorderduinweg" zij het ons ver-
gund de volgende bezwaren in te
brengen.
1. dat bij de uitvoering van dit plan

Zandvoortmeeuwen boekte winst
in Enkhuizen

*W"
J.l. -zondag heeft het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen, Mn een te
Enkhuizen gespeelde wedstrijd, een 3-1 overwinning behaald op West-
Frisia. Het elftal was kennelijk de inzinking, die het verleden week
doormaakte in de ontmoeting tegen Watergraafsmeer, te boven geko-
men. Het speelde met enthousiasme en toonde doorzettingsvermogen.

Direct na het beginsignaal ontplooi-
de Zandvoort een grote aanvals acti-
viteit. Jn de zevende minuut leverde
dit het eerste doelpunt op. De beide
debutanten, Paap en Van der Steen,
drongen door .de achterhoeae van
^rest-Frisia tot voor het doel "an
keeper Roosendaal. Van der Steen
werkte de aanval af met een ferm
s*chot. 0-1. Het -leek wel of het Zvm-
elftal zelf wat beduusd was door dit
snelle resultaat, want ondanks de
Veldmeerderheid, slaagde het er ge-
durende de eerste helft niet in, de
score te verhogen..

' West-Frisia ondernam verwoede
pogingen het evenwicht te herstellen.
Pogingen die de achterhoede van
Zandvoort verscheidene malen in
verwarring brachten en West-Frisia
Vlak. voor doelman Kniese. Deze
Hield 't hoofd echter koel en wees de
schoten op zijn vesting krachtig van
de hand. De Enkhuizenaren verloren
3oms hun geduld en gingen harder
spelen. Het. gevolg was dat het spel
verscheidene keren' moest worden
onderbroken voor incidenten, die ge-*
lukkig nogal., onschuldig van aard
Bleken en bleven.
;
l Vier minuten na het begin van de'
tweede helft scoorde Zandvoort het
tweede doelpunt. Het werd gemaakt

door 'Halderman, na uitstekend sa-
menspel met Water.

Dit tweede doelpunt bracht het
elftal van West-Frisia eerst goed in
het geweer en .het leek er op of het
hele elftal zich op de Meeuwen zou
storten. Twintig minuten hield
Zandvoort het been stijf tegen de
aanvallen o.l.v. spil Van Oefelen en
rechtsbuiten Pieters, maar toen
moest het elftal buigen voor een
schot van laatstgenoemde. Keeper
Kniese rolde met de bal in de, tou-
wen. 1-2.

West-Frisia bleef aanvallen, maar
langzaam maar zeker wist Zvm. zich
te bevrijden van de druk die de
Enkhuizenaren uitoefenden. Een
druk die nog minder werd toen de
spil van West-Frisia, Van Oefelen,
door zijn club naar de achterhoede
werd gedirigeerd.

Zandvoort ging opnieuw in het of-
fensief. Een offensief dat niet zon-
der resultaat bleef. In de veertigste
minuut van de ontmoeting speelde
Paap — in buitenspelpositie — de
bal naar voren en slaagde er in het
het leer, achter de uitlopende Roo-
sendaal, in 't net te deponeren. 1-3.

De Enkhuizenaren gingen . hierna
opnieuw tot de aanval over, -maar in
de stand kwam geen wijziging meer.
Zandvoort nam de winst mee naar
huis.

weder een aantrekkelijk duinge-
gebiad van aanzienlijke grootte

zal worden opgeofferd.
2. dat dit offer zonder aarzeling zal

moeten worden gebracht voor zo-
ver het ten goede komt aan de
voorgenomen woningbouw ten
dienste van de autochtone en se-
mi-autochtone Zandvoortse bevol-
king, meer speciaal voor diegenen
onder haar, die niet over voldoen-
de eigen middelen beschikken om
zich door aankoop een woning te
verwerven;

3. dat dit offer evenwel volstrekt
verwerpelijk is voor zover de aan
te tasten duingronden voor indu-
striële doeleinden worden be-
stemd;

4. dat toch het verder aantrekken
van industrie tegen het welbcgre-
pen belang van onze badplaats in-
druist, terwijl aan lokale behoef-
ten aan bergruimten voor parti-
culieren ongetwijfeld elders —
zonder opoffering van natuur-
schoon — kan worden voldaan
(gedacht wordt aan de busweg-
terreinen tussen Tol en Koningin-
neweg en aan plaatsen in het zgn.
oude dorp).

Bij de behandeling van het streek-
plan „Zuid-Kennemerland" werd in
de Raad van State (27 januari '60)
opgemerkt dat men niet begreep
waarom Zandvoort meer industrie
wilde" hebben, omdat de gemeente uit
een oogpunt van werkgelegenheid
die industrie niet nodig heeft. Do
vertegenwoordiger van onze gemeen-
te moest daarop het antwoord schul-
dig blijven.

Niettemin voorziet dit gemeente-
lijk plan in ruimte voor die in-
dustrie.

Om de hierboven uiteengezette re-
denen verzoeken wij uw Raad een
dusdanige wijziging van het plan
voor te staan, dat de voorgenomen
woningbouw onmiddellijk ten Oosten
van en aan de Noorderduinweg
wordt geprojecteerd, zulks met vol-
ledige aanwending van de in het
plan voor industriële doeleinden be-
stemde terreinen, waardoor een brok
"belangrijk en mooi duingebied voor
vernietiging kan worden bewaard.

Hoogachtend,
Het Bestuur van de Stichting
„Bescherming Duinlandschap"

Reis door 62 landen
van twee meisjes

De twee Amsterdamse meisjes Robby v.d. V/al en Jos de Lange, die elf
jaar lang door 62 landen over heel de wereld trokken, „gewapend" met
tent, rugzak en gitaren, kwamen vrijdagavond op uitnodiging van het
N.I.V.O.N. vei tellen over hun gigantische trekkerstocht. De meisjes
deden dat „in geuren en kleuren", want, behalve hun charmante wei-
bespraaktheid in verhaal en lied, hadden zij nog een aantal alleraardig-
ste kleurenfilms, welke zij beurtelings commentarieerden. Dit lukte bij-
zonder goed en bij enkele haperingen in de tekst, losten zij deze moeilijk-
heden met ware improviserende kampeerdersgeest op'.

9 juni 1949 was de grote dag. Toen
startten Jos en Robbie in Amst er-
dam, met bestemming België. Zij
voorzagen onderweg ir hun onder-
houd door het zingen van liedjes,
dat zij weikeüjk voortreffelijk de-
den, zodat men gerust mag zeggen
dat ze behoorlijk hun brood konden
verdienen! Hoe kwamen zij er zo
toe, zal men vragen. Tja, dat ging
nogal vlot. Robbie v. d. Wal plaat-
ste een jaar of twaalf geleden een
advertentie in een Amsterdams dag-
blad, waarin zij eeii reisgezellin
vroeg, die gitaar kon spelen en de
tweede stem kon zingen! Jos je de
Lange beantwoordde aan deze eisen
en het tweetal besteedde ongeveer
een jaar aan de voorbereidingen, zo-
als het klaarmaken van de uitrus-
ting e.d.

Ter afwisseling zongen zij twee
liedjes „Als je zwerft" en een melo-
dietje met Latijnse klanken, waar-
van de meisjes zeiden dat 't Spaans
was als er Italiaans sprekende men-
sen in de zaal aanwezig waren,
maar dat het daarentegen onver-
valst Italiaans was als er „Span-
jaarden" onder hun gehoor mochten
zijn! In ieder geval klonk het goed.

En zij zwierven achtereenvolgens
door België, Frankrijk, Engeland,
Zwitserland, Spanje en Portugal. In
Engeland waren zij aanvankelijk
niet welkom, omdat zij maar een
enkele-reis haJti^n en geen middelen
van bestaan, althans geen officiële
middelen! Toen gingen ze nog maar
even terug naar Frankrijk, waar zij
in Parijs o.a. hun retourbiljet naar
Engeland bij elkaar zongen en speel-
den. Inmiddels hadden zij de aan-
dacht getrokken van de B.B.C.-tele-
visie en voor ze het wisten stonden
ze al voor de camera's en kwamen
zodoende in het wereldnieuws. Paar-
na kregen zij talrijke brieven, geld,
reisaanbiedingen enz. Toen ze ge-
rioeg hadden van Europa, dat ze van
de noordelijkste punt van Schotland
tot Spanje hadden gezien, staken ze
over naar Afrika. Dat moest wel,
want in Spanje maakten ze met hun
gitaren niet al te veel indruk: ieder-
een speelt gitaar in Spanje !

Via Portugal gingen zij — met
een gratis vliegreisje — naar Ma-
rokko, waar zij tien dagen lang te
gast waren bij de Sultan van Ma-
rokko, Sidi Mohammed V.

De films, die zij vertoonden, wa-
ren zonder uitzondering levendig en
goed camerawerk. Van de landen,
die zij bezochten kwamen de spe-
cifieke kenmerken en vermaarde
plaatsen uitstekend tot uitdrukking.
Inmiddels werden de meisjes niet
moe van het zingen en gitaar spelen.
Zij zongen ook nog een Zuid-Afri-
kaans liedje, waarin zij vertelden
van het huwelijk van een juffrouw
met een man, die de afschuwelijke
naam Goggabee droeg! Toon gingen
ze nog even naar Noord- en Zuid-

C. de Jong f
Maandagavond is in zijn woning aan
de Helmersstraat, na langdurige
ziekte, op 57-jarige leeftijd overle-
den de heer C. de Jong.

De heer de Jong genoot grote be-
kendheid in de gemeente. Hij was
vanaf de oprichting — ongeveer 39
jaar geleden — lid van de Zand-
voortse Reddingsbrigade en maakte
deel uit van het bestuur. De over-
ledene was eveneens lid van de
plaatselijke afdeling van het Ned.
Rode Kruis, waar hij zich als EHBO
instructeur verdienstelijk heeft ge-
maakt.

De teraardebestelling zal plaats-
vinden vrijdag 3 maart a.s. op de
algemene begraafplaats aan de
Noorderduinweg.

Correspondentie
Wij verzoeken de sc7irijfsters -aan
liet ingezonden stnk, naar aanleiding
van een verslag van een onlangs ge-
houden lezing, hun adres bekend te
maken aan de redaktie.

Zonder vermelding van woon- of
verblijfplaats, neemt de krant geen
ingezonden stukken op — red.

Amerika en de Ned. A/it'Uo'i, Wi:ir
zij ook weer leuke filmpjes maak-
ten. Van deze filmopnamen willen
wij nog speciaal noemen de fraaie
ncelrlevi von de Victoria-falls en hot
Wankie Nationaal Park m Zuid-
Rhodosia. De meisjes besloten de
avond met een „toegift" een filmpje
over Noord-Amerika en Canada, dat
echter nog niet helemaal gereed
was. De tekst moest hier en daar
nog „bijgeschaafd" worden en en-
kele passages moesten nog worden
geknipt.

Al bij al een genoegelijke avond,
die wederom een vrij grote belang-
stelling trok.

Wij menen dat voor het N.I.V.ON.,
afd. Zandvoort, een nieuwe periode
is ingeluid.

H.W.

25-jarig jubileum
Zondag 21 mei a.s. is pastoor P. van
Diepen een kwart eeuw verbonden
aan de parochie van de H.H. Agatha
in Zandvoort.

Echtpaar en hotel in goud
A.s. donderdag 9 maart wordt in de
badplaats een dubbel jubileum her-
dacht. Op deze dag is het echtpaar
C. Keur een halve eeuw getrouwd
en bestaat hun hotelbedrijf, dat zij
op hun trouwdag hebben jresticht,
eveneens vijftig jaar.

Het hotelbedrijf van de familie
Keur werd in 1911 gevestigd in het
pand Kostverlorenstraat 13. Vijf
jaar later, in 1916, werd het bedrijf
ondergebracht in het huidige pand
Zeestraat 49-51. Naar dit adres
werd ook het aannemersbedrijf van
de heer Keur overgebracht. Het ho-
tel werd voor de oorlog driemaal
verbouwd en uitgebreid. De eerste
uitbreiding vond plaats in 1920. In
1925 en 1938 werd het gebouw op-
nieuw onder handen genomen.

De grootste uitbreiding vond ech-
ter na' de oorlog plaats. In 1947 ver-
rees naast het oude hotel een nieuw
gebouw, waardoor hotel Keur de be-
schikking kreeg over drie zalen en
zeventig bedden.

Van die zalen werd en wordt in de
wintermaanden door tal van Zand-
voortse verenigingen een dankbaar
en intensief gebruik gemaakt. De
heer Keur was trouwens in het ver-
enigingsleven geen onbekende en
maakte doel uit van verscheidene
verenigingsbesturen.

In 1942 trok de heer Keur zich uit
hot hotelbedrijf terug ten gunste
van zijn zoon.

Ter gelegenheid van dit halve
eeuwfeest recipieert de familie Keur
a.s. zaterdag 4 maart in hun bedrijf
aan de Zeestraat.

Een dagrit
De motorclub „Zandvoort" organi-
seert a.s. zondag 5 maart een z.g.
dagrit. De start van deze rit vindt
plaats bij „De Vijverhut". De lengte
van het traject bedraagt ongeveer
60 km.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.

Argentinië: ts Argentinia, l mrt
en Aldabi, 2 maart;
Australië: ss Arcadia, 2 maart;
Brazilië: ms Aldabi, 2 maart;
Brits-Oost Afrika: ss Le Natal, 2/3
Canada: ms Noordam, 2 maart;
Chili: ms Ares, l maart;
Ned. Antillen: ss Breda, 28 febr.;
Suriname: ms Willemstad, l maart;
Unie van Z.-Afrika: ms Oranjefon-

tein, 28 febr.
Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.



FAMILIBBERICHTEN

Op 27 febr. ging na een lang-
durig moedig gedragen lijden
van ons heen onze lieve man,
vader, behuwd- en grootvader

C. DE JONG
op de leeftijd van 57 jaar.

H. J. de Jong-
van Koningsbruggen

Zuid-Afrika:
S. E. de Jong
A. de Jong-Keur
Nico, Albert, Amanda

Zandvoort:
A. v.d. Koekelt-de Jong
Th. v.d. Koekelt
Henme, Tineke
C. de Jong
en verloofde.

Zandvoort, Helmersstraat 22
De teraardebestelling zal
plaats hebben vrijdag 3 maart
om 2 uur op de algemene be-
graafplaats te Zandvoort.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Het Hoofd van het Gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat
ingaande zaterdag, 4 maart 1961,
gedurende 4 weken op de gemeente-
secretarie voor een ieder ter inzage
ligt het ontwerp van een plan tot
herziening (plan III) van het we-
deropbouwplan-zeereep-midden dier
gemeente, betreffende het z.g. bou-
levard-centrum aan de kop van de
Zeestraat met omgeving.

Dit ontwerp-plan omvat tevens
een gedeelte van het tegenwoordige

wederopopbouwplan-zeereep-noord,
welks zuidgrens in noordelijke rich-
ting wordt opgeschoven.

Gedurende bovenstaande termijn
van 4 weken kan een ieder schrifte-
lijke bezwaren tegen het ontwerp bij
de gemeenteraad indienen.
Zandvoort, 27 februari 1963

Het Hoofd van het Gemeente-
bestuur voornoemd,

Van Fenema.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans
Kossmann - De linkerhand.
Lehmann - De hengst Maestoso

Austria.
Schade - Een engel ging naast mij.
Sinclair - Lanny Budd achter het

ijzeren gordijn.
Marquand - Women and Thomas

Harrow.
Cracq - Un balcon en forêt.

Ontwikkeling slectuur
Artis 1959
Bax - Geloof op grond van ervaring.
Focus 1959.
Fosdick - De man van Nazareth.
Carlo Levi, Christus ging Eboli

voorbij.
Maarten Ouwehand, Prisma kam-

peerboek.
Dr. A. Roes, Symbolen uit het oude
Oosten.

Zandvoo rtmeeuwen
o/d. handbal
Het eerste herenteam van de hand-
balafdeling van Zandvoortmeeuwen
heeft jl. zondag m Alkmaar het
kampioenschap 1ste klasse zaal-
handbal behaald. Het doelgemiddel-
de waarmee de kampioenstitel werd
behaald was 147-57. A.s. zondag-
spelen de heren in het Amsterdamse
RAI-gebouw tegen de kampioen
van de hoofdstad en Utrecht, om
een plaats in de districts-klasse te
veroveren.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Q.S.C.
Purmersteijn
H.R.C.
Vitesse'22
V.V.A.
Zandv.m.
Watergr.m.
Alc. Victrix
West-Frisia
V.V.B.
W.F.C.
Kennemers

13 8 3 2 19
14. 8 2 4 18
14 8 2 4 18
13 6 4 3 16
14 6 4 4 16

5 2 15
4 15
7 12

14 5 l 8 11
14 3 3 8 9
13 3 l 9 7
14 O 6 8 6

12 5
13 6 3
14 5 2

34-15
29-22
30-23
34-33
26-25
23-18
24-24
34-25
23-27
21-28
21-38
15-36

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
De uitslagen van de in het afgelopen
weekeinde gespeelde wedstrijden
luiden:
Senioren:
Heren: Alliance 2-ZHC l 2-1

ZHC 2-Alliance 3 1-0
ZHC 3-Alliance 4 1-2
ZHC 4-Rood Wit 3 2-1

Dames:. Alliance 3-ZHC l 0-0
ZHC 2-Alliance 6 10-0

Junioren:
Meisjes b-Ever Swift b 9-0
HBS c-Meisjes c 4-2
Rood Wit b-Jongens a 1-2

Adspiranten:
Konijnen-Strawberries 4-0
Heren-Strawberries ' 5-1
HBS q-Wolven 3-1
Boxers-Rood Wit 0-3

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal van ZKC werd
zondag met 7-1 verslagen door
Aurora 3.

Het adspirantentwaalftal won met
2-1 van Oosterkwartier b.

Zandvoortse Damclub
De stand aan de eerste tien borden
luidt momenteel:
C. Draijer jr. gesp. 13 pnt. 25
C. Draijer sr. gesp. 18 pnt. 23
A. Hoekema gesp. 13 pnt. 19
L. J. v.d. Werff gesp. 14 pnt. 21
J. v.d. Werff gesp. 15 pnt. 18
J. Ovaa gesp. 14 pnt. 17
P. Versteege gesp. 34 pnt. 17
F. van Beem gesp. 16 pnt. 16
J. van Dijk gesp. 18 pnt. 16
M. Weber gesp. 14 pnt. 15

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

' 2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vjh Esvé
Grote Krocht 17

; 2135 Gertenbactis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg l

Miss Blancha
herkent u
aan de
goudgele tabak

evr.: flinke zelfstandige
HULP v.g.g.v. Zeestraat 51
Telefoon 3125.

MEISJE (21 j.) B.Z.A. voor
halve dag voor adm. werk-
kring of in winkel. Br. nr.
1701 bur. Z. Crt.

Gevr.: WERRKSTER voor
maand, en vrijd. in Benl-
veld, bushalte Zandvlaan,
mod. huis, oliestook. Hulp
aanw. Duinwindelaan 2, te-
lefoon 02500-41617.

Te koop of te huur gevr.
d. bej. echtp. klein vrij
HUIS op g. st., evt. m. ruil
naar Aerdenhout, beneden-
gedeelte. Br. 1702 Z. Crt.

Schilder vraagt vooi dag-
en avonduren SCHILDER-
en SAUSWERK teg. scherp
concurr. pr. Br. 1703 Z.Crt.

Wegens overeompl. TUIN-
AMEUBL. aangeb. t.e.a.b.
Dr. Gerkestr. 141, tel. 2888

Wie HELPT mijn dochter-
tje over de eerste moeilijk-
heden van de WISKUNDE
heen? Groot, Cort v.d. Lin-
denstraat 2 flat 9, tel. 3941

VERMIST
EEN JONGENSFIETS

Merk Belair. Terugbez. te-
gen beloning Dr. C. A.
Gerkestraat 72, tel. 3462.

Gevr. HUISH. HULP voor
2 maand. Kostverloren-

straat 131, tel. 3931.

Gevr. MEISJE v.d.-dag ev.
d.e.n. Ter'Bruggen, Lijster-
straat 5, tel. 3788.

OPSLAGRUIMTE 'of PAK-
HUIS te koop of te huur
gevr., centr. Br. nr. 1704
bur. Z. Crt. of tel. 3822.

GEM. of- GEST. KAMERS
te huur gevr., plm. l jaar,
centr. Br. nr. 1705 bur. Z.
Cour., of tel. 3822.

Te koop gevr. ruim modern
HUIS, geen flat, liefst met
garage. Br. m. prijsopg. en
wanneer te aanv. ond. 1708
bur. Z. Crt.

H U L P b.z.a. voor seizoen-
\verk, onversch. wat. Br. nr
1707 bur. Z. Crt.

Te koop blauwe 7/8 blauwe
ZOMERMANTEL z.g.a.n.,
m. 38, ƒ 25,—. Tel. 2934.

Attentie
Heeft u stof in huis? Wij
O V E R T R E K K E N alle
soorten stoelen en banken
bij u thuis. Tel. 020-129808
Amsterdam.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

S P O T K O O P J E S E I I
30 vaste wastafels, closet, (ook' compleet), keuken-en
badgeisers, doucheJJakken, zitbaden, badkuipen, div.
mengkranen, gootstenen, (ook'met aanrecht), bidets,
spiegels, nieuwe Gasojars en gasradlatoren voor ƒ 100
per stuk minder, alle capaciteiten. H. Van Lieshout,'
Relnwardtstraat 30, Amsterdam-O, tel. 020-5631.06. ',

VASTE BETREKKING

Gevraagdeen flinke Werkster
voor het schoonhouden van een der gemeentelijke, ge-
bouwen te Zandvoort. Werktijden van 9-2 uur. Loon
i 40 p.w. plus warme maaltijd. Br. nr. 1706 bur. Z.Crt

Wanneer u bij eerste
examen niet slaagt

verdere lessen gratis. 10
rijlessen (è, 60 min.) ƒ47,50
Verwarmde leswagens.Halen
brengen ook in Zandv. gra-
tis. Erk. rijschool ,De Com-
binatie', Kruïsstr. 39, tel.
10008, Haarlem.

VELO WASMACHINES
ƒ 100 voor uw oude was-
machine bij aankoop van
een Velo wascombinatie, 2
motoren, vanaf ƒ 598. De
Velo ook voor t.v.'s, ra-
dio's, kolen- en oliehaar-
den, gasfornuizen enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem. Voor ZANDVOORT:
M. MEIJER VAN HOEP-
LAKEKT, ZEESTRAAT 37.
Vraagt geheel vrijblijvend
demonstratie.

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 4 maart, 8 u.
Haagsche Comedie

jFamiliegenoegens'

Zondag 5 maart, 8 uur
Haagsche Comedie

„Een Mal Meisje"

Maandag 6 t.m. woens-
dag 8 maart, 8 uur

Abonnement B, C, D
Toneelgroep 'Ensemble'
„Valstrik voor een

man alleen"
Zeer bep. aant." plaatsen
Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5^
(alles inb~.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

Daar kunt u heen
Monopole:

Maandag 27 en dinsdag 28 febr., 8 u.
film De zigeunerin van Parijs.

Woensdag l en donderdag & maan,
8 uur: film Duikbootoperatie Zee-
havik.

Stadsschouwburg:

Zaterdag k maart, 8 uur: Haagse
Comedie met „Familiegenoegens"

Zondag 5 maart, 8 uur: Haagse Co-
medie met „Een Mal Meisje"

Maandag G t.m. woensdag 8 maart,
8 uur: Toneelgroep „Ensemble"
met „Valstrik voor een man al-
leen".

Tienjarig bestaan
van Tennisclub „Zandvoort"

De viering van het tienjarig be-
staan van de, Tennisclub „Zand-
voort" werd j.l. zaterdag 25 februa-
ri besloten met, een soiree in hotel
Bouwes.

Tijdens dit soiree werden de prij-
zen uitgereüct aan de best ge-
plaatsten bij een , eerder georgani-
seerde autopuzzelrit en bridgedrive.

De afdeling A van de puzzelrit
werd gewonnen- door de heer M.
v. d. Boogaard, tweede werd de
heer F. van Dam. - In afdeling B
werd de heer H. Kempenaar, eerste,
gevolgd door de .heren G. Sabbee,
J. Smids en E. Barten.

Mannen, kijk uit!

Vrienden, het probleem van de meis-
jes, die messen aanschaffen om zich
aanranders van het lijf te houden,
heeft mij verleden week een maxi-
male hoeveelheid post bezorgd. Be-
halve die post, ook' een tikkeltje
hoofdpijn en een grote dosis be-
zorgdheid ten opzichte van de be-
wapende teenagers. Het is mij ove-
rigens gebleken dat de meningen in
het kamp van de teeners verdeeld
zijn. En dat is niet zo verwonder-
lijk. Waarover zijn de meningen niet
verdeeld? Vandaag laat ik de jon-
gelui zelf aan het woord om u een
inzicht te doen krijgen in de toe-
stand van het ogenblik.

Daar gaan we en:'houdt u vast,
vrienden.

Tine D. v. G. (16 jaar} schrijft: Ik
mag van m'n ouders alleen maar al
leen over straat als ik werkelijk al-
leen ben. Maar is dit wel ooit te be-
reiken? Er is altijd wel iemand op
straat behalve je zelf. Dus, zeggen
mijn ouders: blijf binnen en wacht
tot de straat leeg is. Vindt u dat
niet gek?

Nellie v. Y.: (15 jaar) Toen ik in
de krant had gelezen dat er ver-
schillende Amsterdamse meisjes
messen zijn gaan kopen, na het ge-
beurde met die juffrouw, die een
jongen zo maar in z'n ribben stak
met een dolkmes, dacht ik: moet dat
nu zo? Ik vind messen iets genie-
pigs en je kan je heus wel verdedi-
gen zonder zo'n man of jongen pijn
te doen. Ik dwing ze altijd met m'n
ogen de andere kant op. En hot
helpt tot nog toe voortreffelijk.

Robbie G. (14 jaar): Ik heb eens
een klap in m'n gezicht gekregen
toen ik een meisje op de speelplaats
aan haar haren trok. Ze had een
paardestaart en ik voelde dat ik
daar aan moest trekken. Ik bedoel
hier maar mee dat ik liever een klap
in m'n gezicht heb dan een prik met
een dolk tussen m'n ribben. U ook
niet?

Anneke W. (17 jaar): Ik heb zo
iets mals gehoord. Bij ons aan de
overkant woont een meisje en Jle
heeft een jongen, ik geloof dat hij
19 is. Ze gaan al acht jaar met el-
kaar. Zij is nu 18. Op een avond zlt-
ten ze samen hun kansen op een

huis te bespreken, want ze willen
deze zomer trouwen omdat ze.elkaar
al zo lang kennen. Toeu moet '.IQ
jongen gezegd hebben: .,Jo liebt een
vuiltje m je oog, zal ik 't er even
uithalen?" Trekt dat kind een mes
en gilt: „Schooier, ik doorzie je!" Ze
steekt en wat gebeurt er? Die jon-
gen had een poëzie-album in z'n bin-
nenzak en dat heeft z'n leven gered,
als u begrijpt wat ik bedoel.

Betty de H. (19 jaar): Ik vind die
messen-rage eenvoudig belachelijk.
Als alle meisjes er zo over zouden
denken, zou er een gilde van gewa-
pende jonge mensen ontstaan, waar
aan de politie haar handen vol had.
Nou vind ik het niet zo erg als de
politie werk heeft, maar het wordt
toch te gek dat je als agent niet
eens meer een bekeuring voor een
kapot achterlichtje zal kunnen ge-
ven, zonder het risico te lopen je
uniform aan repen gesneden te zien.

Dorien F. (16 jaar): Je moet ge-
loof ik, goed onderscheid maken tus-
sen een aanrander en een bonafide
man. Het gaat niet aan om een man,
die gewoon de weg vraagt, een mes
in z'n boddy te steken. Vraagt hij
meer dan de weg, dan kan je altijd
nog 'n kwaad gezicht trekken. Helpt
dat niet, dan moet je maar denken
dat hij tamelijk halsstarrig is. Maar
je moet nooit zo gauw Jeuken: o
jee, nou word ik aangerand. Zo iets
gebeurt heus niet zo gauw. Ze'ker
niet, als je zelf niet aan dat soort

dingen denkt. En ik zou zeggen:
kleed je niet als een' mem, dat er
om vraagt aangerand te worden.

Henriette S. (18,jaar): Ik moet er
niet aan denken dat ik eens een ke-
rel met een mes zou steken. Om je
dood te generen. Als .je dan. toon
per se alleen .over straat moet in de
late avond of de vroege nacht, moet
je zelf maar weten wat de gevolgen
zijn.

Hans de Z. (15 jaar): Hiero, mes-
sen! Mijn lieve zuster, die nou: net
17 is geworden, weet niet eens hoe
ze zo'n ding moet vasthouden. De
meeste meisjes, die in Amsterdam
op de markt messen kopen, vinden
het op de een of andere wijze span-
nend, dat ze alleen over straat gaan
Maar dat steken met dolken vind ik
ordinair en het maakt een reuze
vuile troep op de straten.

Jopie A. (15 jaar): M'n vader
heeft het mes, dat ik van m'n 'zak-
geld heb gekocht, afgenomen. Xan
dat zo maar, denkt u? Hij zegt dat
ik nog te jong ben om al een vent
neer te stekend Maar moet ik me al-
les van m'n ouders laten welgeval-
len? Ik heb heus m'n mond.--? wel
mee, maar een mes acht ik doeltref-
fender. En het was een mieters mes,
want ik kon er ook zo lekker pun-
ten mee slijpen.

Ankje de K. (19 jaar): Laat mij
maar lopen, zonder mes, zonder
pistool en laat ik maar gewoon
doen. Dat aanranden is heus een
nachtmerrie geworden en wat koop
je voor al die deining'? Honderden
keren ben ik 's avon3s alleen over
straat gegaan en geen mens. die zich
om mij bekommerde. Als je werke-
lijk alleen wil blijven, mei-ken ad«-
plrant aanranders dat ook wel.

BARTJE

Ren voor uw leven.,

Bij de bridgedrive eindigden twee
paren, de fam. Versteegen en de
heren Tihanyi-Hughan, op de eerste
plaats met 62 punten. De derde prijs
was voor de dames A. Claassen. en
J. Berrier.

Na, de prijsuitreiking sprak de
voorzitter van T.C.Z. over de on-
langs door het bestuur ingestelde
„zilveren penning van de Tennis-
club Zandvoort", die • om de vijf
jaar zal worden uitgereikt aan le-
den, die zich voor de club bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt. -

Voor de eerste maal kwamen voor
deze penning in aanmerking de da-
mes W. Jesserun, C. van Poelgeest
en W. Veenekamp, de heren B. Ber-
rier, J. Brandse en J. Smids.

Tussen het dansen en een aantal
variété-nummers door, gaven mevr.
C. van Poelgeest en de heer R. Kar-
sten een voordracht van een op rijm
gezette terugblik van de afgelopen
tien jaar. Deze historie van T.C.Z.,
geschreven door -de heer Berrier,
oogstte onder de aanwezigen een
welverdiend succes.

K.J.C. „Noord"
De eindstand in de competitie van
de maand februari ziet er als volgt
uit: 1. W. J. Prinsen 49045 p.; 2. P.
Molenaar 47353 p.; 3. mevr. Mole-
naar 46922 p".; 4. mevr. Van 't Hert
46916 p.

Zandvoortse Bridgeclub
In de onlangs gespeelde viertallen-
wedstrijden verloor het eerste team
van de Z.B.C. van-Pelikaan 1. Zand-
voort 2 won van Haarlem Noord 4
en Zandvoort 3 van Caprera 2.

Een onafhankelijk
blad: .% 'i

De
Zandvoortse
Courant

• Verschijnt 2 x<per week
• Dus actueel '
• Objectief-kritisch
• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het groot-
ste deel van het Zandvoortse
publiek.

Ook door U? " ~

Zo niet:
Abonneert U dan NU!

De Zandvooftse Courant

Achterweg l '
Telefoon 2135



62e jaargang no. 18 — Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgertcht in layu .

Redaktie en
administratie:
Achterweg J.
Telefoon 2135
Giro 52 33 44

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZAND
A,-

D RTS E C O U
voor ZANDVOORT,- BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: ÏJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 pqr jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland f 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Dames en heren bijeen

t -, i t -

Een agenda van negentien punten
werd in twee en een half uur behandeld

De raad van de gemeente Zandvoort kwam dinsdagavond j.l. in verga-
dering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester mr. H. M. van
Fenema. De heer Diemer (p.v.d.a.) was niet aanwezig, wegens ziekte.
Voor de 19 punten tellende agenda aan de orde kwam, richtte mr. Van
Fenema zich in een kort woord tot de Raad om de zin en betekenis
van de .Europadag' uiteen te zetten. De gedachte aan saamhorigheid en
verbondenheid, welke verder strekt dan louter nationalisme, dient vaar-
dig te worden over de mensheid, aldus spr. Men zal zich voortdurend
moeten bezinnen op het gevaar dat het vrije westen bedreigt, indien het
niet eensgezind is en slechts in het samengaan met andere vrije vol-
keren de gemeenschappelijke vijand kan bestrijden. Voortaan zal de eer-
ste woensdag van maart „Europa-dag" zijn, deelde de burgemeester
mede en op die dag zal van het raadhuis en de scholen de Europa-vlag
worden uitgestoken.

Ingekomen stukken:
1. Verslag van de verrichtingen van

het Strandschap Zandvoort over
1960.
Voor kennisgeving aangenomen.

2. Besluit van b. en w. van 16 de-
cember 1960 tot aanvulling van
de afschrijvingstabel van de
dienst van publieke werken.
Akkoord.

3. Voorstellen tot vaststelling van
de volgende suppletoire begrotin-
gen: a. 12e gemeente; 2e dienst
van publ. werken; 4e woningbe-

. drijf; 3e grondbedrijf; b. 4e ge-
meente; Ie grondbedrijf.
Akkoord.

*
Het voorstel tot het verlenen van
eervol ontslag — op verzoek — aan
de heer J. Paap, Ie chauffeur-mon-
teur bij de dienst van publ. werken,
werd ingewilligd.

*
De openstelling van de algemene be-
graafplaats is thans als volgt ge-
regeld: op werkdagen (incl. zater-
dag) van 10 tot 12 en van 14 tot
16 uur; 'óp zondagen van 14 tot 16
uur; op Ie Kerstdag, Ie Paasdag,
Hemelvaartsdag en Ie Pinksterdag
van 12 tot 16 uur.

Zowel de heer KONING (alg.
zandv. belang) als de heer GOSEN
(prot.-chr.) sprak zijn verheugenis
hierover uit. Naar de voorzitter me-
dedeelde, zullen deze veranderde
openstellingstijden zo spoedig mo-
gelijk ingaan.

*
De algemene politieverordening be-
treffende verzorgings- en verpleeg-
huizen werd gewijzigd en aangepast
aan de nieuwe Haarlemse verorde-
ning.

. *
Ruim een ton gevoteerd
voor verbeteringen
trekkerskamp ,f>e Branding"
Mevr. MOL-van Bellen (p.v.d.a.)
maakte bezwaar tegen het voorstel,
dat een krediet beoogde van
ƒ 100.000,— ten behoeve van
dit trekkerskamp voor diverse
noodzakelijk geachte voorzieningen.
Spr. meende — en zij vertolkte hier-
mee de mening van haar gehele
fractie — dat met ƒ 83.400 kon wor-
den volstaan en dat de verbetering
van de toegangsweg (ƒ 15.500) en
een microfoon-installatie met luld-
sprekers (ƒ 1500) konden wachten.

De heer LINDEMAN (k.v.p.) had
gaarne een nadere toelichting. Wei-
licht kon die van de collegetafel af
worden gegeven. Spr. kon zich in
grote lijnen met het standpunt van
mevr. Mol verenigen.

De heer SLEGERS (k.v.p.) rele-
veerde de mening van de commissie
voor publ. werken, waarin tot uiting
was gekomen slechts die voorzienin-
gen te doen treffen, welke nog voor
dit seizoen uitvoerbaar zouden zijn.
(f 44.500,-).

De heer KONING (a.z.b.) ver-
klaarde dat hij zich niet tegen dit
voorstel zou verzetten.

De heer BREURE (v.v.d.) meen-
de dat al deze noodzakelijke verbe-
teringen niet gauw genoeg lot stand
konden komen.

De heer PETROVITCH (a.z.b.):
„De cost gaet voor de baet uit!"
Dit kamp is voor de gemeente een
belangrijke bron van inkomsten.
Ook hij was voor dit voorstel.

De heer VAN DER WERFF
(prot.-chr.) zei dat er nu al drie
voorstellen waren: Commissie van
p.w.: ƒ 44.500; Financiële commis-
sie: ƒ 82.700 en het college-voorstel:
f 100.400. Hij wilde zich niet tegen
het laatste voorstel verzetten.

De heer GOSEN (prot.-chr.) voel-
de meer voor het voorstel van de
Commissie van financiën.

Wethouder KERKMAN (p.v.d.a )
lichtte toe dat hij in de Financiële
commissie bezwaar had gemaakt te-
gen de voorgestelde ƒ 15.500 voor
verbetering van de toegangsweg.
Hij vond dat dit op goedkopere wij-

ze kon. De ƒ 1500 voor de micro-
fooninstallatie achtte hij geheel
overbodig. Wanneer na dit seizoen
mocht blijken dat er meer nodig is,
kan men de kwestie opnieuw bezien.

Wethouder TATES (v.v.d.) was
van mening dat juist de toegangs-
weg een vitaal belang voor dit
kamp is. De voorgestelde verbete-
ringen zijn niet overbodig, want er
kan met grote drukte een onhoud-
bare situatie ontstaan, wanneer de
toegangsweg in dezelfde staat blijft
waarin deze nu verkeert. De micro-
foon-installatie achtte spi. van be-
lang bij het waarschuwen en opzoe-
ken van mensen, die onmogelijk te
vinden zijn zonder dit technisch
hulpmiddel. Hij wilde het college-
voorstel aanbevelen.

De heer LINDEMAN (kvp) eon-
staterende dat er dus in het college
verschil van mening was, wilde de
kwestie nog gaarne even aanhou-
den. Hij vroeg zich — evenals wét-
houder Kerkman — af of er voor de
verbetering van de toegangsweg
niet een goedkopere oplossing was.

VOORZITTER vond dit een welis-
waar verleidelijke, maar niet juiste
suggestie. Deze toegangsweg staat
niet op zichzelf, want de verbeterin-
gen worden uitgevoerd tegelijk met
de verbetering van de binnenwegen.
Dit is de meest efficiënte oplossing.

Na nog enig heen en weer gepraat
bracht de voorzitter het college-
voorstel in stemming. Het werd
aangenomen met 10-4. (Tegen mev.
Mol-van Bellen en de heren Kerk-
man, Van Duijn en Paap).

*
IM

Subsidie Volksmuziekschool
aanzienlijk verhoogd (eenmalig)
De heer LINDEMAN (k.v.p.) acht-
te het een verheugend teken dat de
Volksmuziekschool zo'n grote be-
langstelling ondervindt. Hij maakte
echter bedenkingen tegen dit voor-
stel, dat het subsidie van ƒ 750,—
voor dit jaar zou moeten brengen
op ƒ 4260. Hij vond de bijdragen in
de inkomsten van de school bepaald
onvoldoende. De cursusgelden liggen
te laag, was spr. mening. Hij noem-
de bedragen van ƒ 40,. ƒ 60 en ƒ 28
voor een volledige leergang. Elders
betaalt men veelal ƒ 5 per uur .'

Mevr. MOL-van Bellen (p.v.d.a.)
was het eens met dit voorstel. Zij
achtte het van groot belang dat een
•dergelijke instelling zoveel mogelijk
de steun van de overheid ondervindt.

Wethouder KERKMAN (p.v.d.a.)
zei, dat de bedragen voor de cursus-
gelden waren aangepast aan die,
welke in Haarlem gelden. Indien de
Raad echter deze kwestie van de
bijdragen nader onder het oog wil
zien, kan het college hieromtrent
contact opnemen met het bestuur
van de school.

Het voorstel werd hierna zonder
hoofdelijke stemming nangenomen.

Landschap moet wijken
Uitbreidingsplan goedgekeurd

Aan de orde kwamen de uitbrei-
dingsplannen „Noorderduinweg" en
„Kostverlorenstraat" (deel B).

Over het plan „Noorderduinweg"
kwamen verschillende raadsleden
aan 't woord, vooral ook omdat dit
plan het meest ingrijpende in het
noordelijk dorpsbeeld zal zijn.

De heer SLEGERS (k.v.p.) liet de
onderdelen van dit plan even de re-
vue passeren en gekomen bij deel 3
(o.a. 224 flatwoningen in 14 woonla-
gen) maakte hij de opmerking dat
deze bouw hem als een verschrik-
king voorkwam. Hij wilde echter
om dit gedeelte van het plan alleen
niet tegen het voorstel zijn, aange-
zien hij zich in principe volkomen
akkoord kon verklaren met deze
plannen.

De heer GOSN (prot.-chr) vond
dit wel een goed voorstel, maar ook
hij maakte bezwaar tegen deze 14
woonlagen. „Dat wordt een burcht
in de duinen!" zei spr. Het liefst zou
hij ze uit deze plannen willen
schrappen. Hij merkte voorts op dat
tegen het plan Noorderduinweg
door de Stichting Bescherming Duin-
landschap bezwaren zijn ingebracht
in verband met het feit dat hier ook
mogelijkheden worden geschapen
industriële objecten te plaatsen. Hij
vroeg zich af van welke aard deze
objecten zouden zijn.

Mevr. MOL-van Bellen (p.v.d.a.)
was van mening dat niet iedereen
in eengezinswoningen kan wonen.
Veertien woonlagen is wel hoog,
maar als er liften zijn, is dit toch
niet zo'n groot bezwaar. Bovendien
kan het wonen in hoogbouw — voor
al waar er in dit plan zoveel ruimte
is gelaten voor grote groenstroken
— zeer aantrekkelijk zijn.

De heer KONING (a.z.b.) vond
dit een „eigenaardig plan". Het zal
niet lang meer duren, aldus spr., of
we hebben hier wolkenkrabbers!
Spr .zag niet in dat dergelijke hoog-
bouw de woningnood zou helpen op-
lossen. Spreker gaf het advies maar
niet meer uit te breiden, want
Zandvoort was hem groot genoeg!
We moeten eindelijk eens duinge-
bied gaan sparen, want over 10-15
jaar hebben we niets meer over. Dat
Zandvoort industrieën zou moeten
aantrekken, leek hem onjuist. Hij
verklaarde zich tegen dit voorstel.

De heer LINDEMAN (k.v.p.) zei
lid te zijn van de Stichting Be-
scherming Duinlandschap, maar ten
aanzien van dit plan vond hij dat de
Stichting haar doel voorbij schoot.
Het oorspronkelijke uitbreidingsplan

voorzag in een industrie-terrein dat
20.000 m2 groter was. Hier heeft
men dus wel wat van laten vallen.

De heer GOSEN (prot.-chr.) dacht
dat de stichting in de war was ge-
raakt door het woord „industrie".
Het was toch zeker niet de bedoe-
ling in dit onderdeel van het uitbrei-
dingsplan fabrieken te stichten?

De heer BREURE (vvd) vroeg
zich af waarom dit plan moest wor-
den doorgevoerd. Men zegt wel eens:
Zandvoort is de parel van de Noord-
zeekust, aldus spr., als het later
maar geen valse parel blijkt te zijn!
Want met dit steeds maar weer
prijsgeven van duingebied, verliest
Zandvoort veel van haar aantrekke-
lijkheid.

De heer VAN DUIJN (pvda) kon
zich moeilijk verenigen met de uit-
lating van de heer KONING, dat
Zandvoort groot genoeg is. Wat
moeten we dan met de ruim 200 wo-
ningzoekenden doen? vroeg spr.

Weth. TATES (vvd) merkte op
dat het bepaald prettig is een Stich-
ting Bescherming Duinlandschap in
ons midden te hebben, maar de me-
ning, zoals hij die eens van een be-
stuurslid dezer stichting had horen
uiten: „We moeten hier stoppen met
bouwen!" achtte hij toch wel wat
te cru. Op sprekers vraag waar men
dan heen moest met alle woningzoe-
kenden, kreeg hij ten antwoord:
„Dan gaan ze maar ergens anders
wonen!" Dat is vriendelijk opge-
merkt, aldus de wethouder, als je
zelf behoorlijk ' woont, evenals de
heer Koning, die vindt dat Zand-
voort groot genoeg is, maar zelf
toch zeer behoorlijk woont, maar op
het stuk van de woningnood is dit
natuurlijk een onhoudbare mening.
Wij bouwen hier niet alleen voor
onszelf, maar ook voor ons nage-
slacht. Opoffering van duinterrein is
nu eenmaal onvermijdelijk.

.Weth. KERKMAN (pvda) wees
op de heersende woningnood. Er
worden hier honderd huwelijken per
jaar gesloten, zei spr., terwijl hier-
van zeker 50 gezinnen per jaar aan
een woning moeten worden gehol-
pen. Wij moeten dus in 10 jaar ten-
minste 500 woningen bouwen. De
gevolgen van de woningnood zijn
verschrikkelijk. Jonge mensen, die
willen trouwen of pas getrouwd zijn,
kunnen geen gezin stichten. Be-
scherming van de duinen is goed,
maar noodzakelijker is het dat men-
sen wonen. Er zijn gevallen van ge-
zinnen met kinderen van 15, 16 jaar,
die nog nimmer een zelfstandige wo-
ning hebben bewoond. Overigens
voorziet dit plan in woningen voor
Zandvoortse ingezetenen.

VOORZITTER, kondigde aan dat
natuurlijk het plan „Bebouwing
Zuid" — waartegen de Stichting Be-
scherming Dumlandschap ook be-
zwaren heeft gemaakt — ook aan de
orde komt, wam • hij had hier nog
wel het een en ander over te zeggen!
Dat het niet annex dit voorstel
ter tafel is verschenen, komt zeer
zeker niet omdat, het College door
deze bezwaren zou zijn. afgeschrikt,
maar het College wÜ4Zich.nog nader
over dit onderdeel^van., het totale
plan beraden. We kunneïr>geen hek
om Zandvoort heen zetten en zeg-
gen: er komt niemand meer in! De
mening: liever duinen dan mensen,
getuigt van een bedenkelijk inzicht
in de heersende woningnood.

Wat de bezwaren tegen 14 woon-
lagen betreft, zei spr. dat dit nog
maar een begin is. We gaan naar
50 en 60 woonlagen. Dit probleem
moeten we veel ruimer, bijvoorbeeld
Europees zien.

De heer SLEGERS (kvp) bracht
hierna hulde aan de -pleitbezorgers
van het wonen. Hij had weinig goeds
te zeggen van de werkwijze van de
Stichting, die kinderen langs de deu-
ren had gezonden om handtekenin-
gen onder de bezwaarschriften te
verzamelen.

VOORZITTER bracht het voor-
stel hierna in stemming. Het werd
aangenomen met 12-2. (Tegen: de
heren Koning en Breure).

Wat
...... was de grote 'belangstelling van
het publiek voor de raadsvergade:
rmy van j.l. dinsdag. Rekenden de
bezoekers op stevige debatten naar
aanleiding van de uitbreiding splan-
nen van de gemeente en de daarte-
gen ingebrachte bezwaarschriften?

Wanneer dit 't geval was, is men
bedrogen uitgekomen. De raad kab-
bclde rustig voort over onderwer-
pen die beslissend zijn voor de
naaste en verre toekomst van Zand-
voort.

Een principieel debat over 't voor
of tegen van plannen, waarmee het
natuurbezit van de gemeente is ge-
moeid, bleek niet mogelijk.

B.
*

was de zich steeds scherper
aftekenende controverse tussen het
Gemeentebestuur enerzijds en de
Stichting Bescherming Duinland-
schap anderzijds. Er is zeker veel
te zeggen voor bescherming van
het ons omringende natuurschoon,
maar o.i. kan de zienswijze van het
College bepaald niet onredelijk wor-
den genoemd. Wanneer het zo is dat
men liever duinen spaart dan men-
sen laat wonen, wordt het tijd zich
eens te bezinnen op de kracht van
de aangevoerde argumenten. Het
wil ons voorkomen dat het College
— en met name Weth. Kerkman —
ditmaal de beste argumenten heeft
gehanteerd. W.

*

uit het raadsverslag was, dat
het College en de raad — en zij niet
alleen — het bezwaarschrift van de
Stichting „Bescherming Duinland-
schap" tegen het plan Noorderduin-
weg niet goed hebben gelezen of
slecht begrepen.

De stichting maakte geen bezwaar
tegen de voorgenomen woningbouw
in dit deel van de gemeeiite, muur
tegen het opofferen van natuur-
schoon voor industriële doeleinden.
Doeleinden die geen enkel verband
houden met de sociale structuur en
recreatieve functie van Zandvoort.
Tegen deze nodeloze aartasting van
het duinlandschap kwam de stich-
ting in verzet.

Het is zonder meer triest dat de
raad — op een enkele uitzondering
na — dit niet heeft verstaan. P.

Een nieuw schoolgebouw
J.l. woensdag is het nieuwe school-
gebouw aan de Tramweg, onderdeel
van het uitbreidingsplan van de r.k.
Mariaschool, officieel in gebruik ge-
nomen. In een bijeenkomst van
schoolbestuur, onderwijzend perso-
neel en enige ambtenaren van de
dienst van publieke werken, bracht
pastoor P. van Diepen dank aan de
gemeenteraad en het college van b.
en w. voor de verleende medewer-
king aan deze uitbreiding.

Ook de heor M. Deutekom, direc-
teur van p.w., en de opzichters Aay,
Ideler en Seders betrok hij in zijn
dankwoord. Na de opening vond een
rondgang door het vier lokalen tel-
lende gebouw plaats.

Kan dit zo doorgaan?
Nieuwe veiligheidsmaatregelen circuit eisen f 22.000,—

Het voorstel om ƒ 22.000 te voteren
naar aanleiding van een suggestie,
die echter in dwingende vorm was
gesteld, van de KNAC, deed de heer
VAN DER WERFF (prot.-chr.) de
vraag stellen of met het voldoen
aan de eis van de KNAC (bepaalde
beveiligingen aan te brengen i.v.m.
het dodelijke ongeval tijdens de
Grand Prix van vorig jaar) einde-
lijk de grens was bereikt. Hij was
hier allerminst van overtuigd. „Wij
gaan langzamerhand lijden aan een
„circuit-complex" (!) zei spr. Onge-
lukken zullen zich op het circuit al-
tijd blijven voordoen. Dit is in feite
een bodemloze put.

De heer GOSEN (prot.-chr) vond
de eis-vorm van de K.N.A.C. wat
onsympathiek. Hier staat voor de
gemeente een stok achter de deur:
doen jullie dit niet, dan wordt er
dit jaar geen Grand-Prix verreden.
Hij gaf de suggestie maatregelen te
treffen ten einde de inkomsten te
verhogen en de kosten te drukken.
Straks gaat de bouw van de riool-
waterzuiveringsinstallatie handen vol
geld kosten, aldus spr., die wel
graag zou willen zien dat het cir-

cuit zich langzamerhand zelf ging
bedruipen.
De heer LINDEMAN (kvp) merkte
op dat het hier ging om voor of te-
gen 't circuit. Doet men dit, dus treft
men voorzieningen, dan is de kous
af. Weigert men deze medewerking,
dan is het circuit exit, dan kan men
er beter aardappelveldjes van ma-
ken! Overigens achtte spr. het vol-
komen logisch dat de KNAC veilig-
heidsmaatregelen eist, waar deze no-
dig zijn.

VOORZITTER zei dat de Grand
Prix vorig jaar ƒ 60.000 aan verma-
kelijkheidsbelasting had opgebracht.
Deze bron van inkomsten laat je
niet zo maar schieten. Overigens
eisen de KNMV en de Ned. Auto-
rensportvereniging eveneens beveili-
gingsmaatregelen, het is heus niet
alleen de KNAC, die de noodzaak
van deze maatregelen inziet.

Wethouder KERKMAN (p.v.d.a.)
hield een klemmend betoog over de
veiligheid op dit circuit. Men noemt
deze baan het veiligste circuit ter
wereld, zei hij, maar de snelheden
worden steeds hoger. Kunnen de
coureurs op de duur wel beantwoor-
den aan deze snelheidseisen, die
steeds grotere spanningen oproepen?

Een enkele menselijke misgreep,
een ogenblik van onachtzaamheid,
kan een ernstig ongeval veroorza-

ken. Alle verbeteringen ten spijt,
zullen ongelukken — ook op het
veiligste circuit — blijven voorval-
len. Hoe lang kunnen wij hier mee
doorgaan? vroeg spr. zich af.

Wethouder TATES (v.v.d.) liet
ook een zekere reserve ten opzichte
van het blijven dokteren aan het
circuit doorschemeren. Men zal er
toch in de toekomst niet onderuit
komen de snelheden aan beperkin-
gen te onderwerpen, dacht spr.

VOORZITTER zei dat ongelukken
natuurlijk nooit helemaal zijn te
voorkomen. Met dit voorstel wordt
aan minimum-eisen voldaan. Overi-
gens heeft de gemeente — ten op-
zichte van de veiligheid van publiek
en coureurs — weliswaar geen juri-
dische — maar toch zeker wel een
morele verantwoordelijkheid.

De heer KONING (azb) kwam
met een enigszins verrassend voor-
stel: Als we dit niet doen en dan
zien wat de organiserende vereni-
gingen doen. Spr. vond 't ook eigen-
aardig dat er zoveel aan het cir-
cuit moest worden gerepareerd, ter-
wijl het zo veilig is!

Zijn fractiegenoot, de heer PE-
TROVTTCH was echter van mening
dat de veiligheid onder alle om-
standigheden dient te worden ge-
handhaafd.

VOORZITTER zegde nog toe met
het bestuur van Touring Zandvoort
te overwegen of en in hoeverre dit
bedrag kan worden opgevangen door
verhoging van inkomsten.

Het voorstel werd hierna met 13-1
aangenomen. Tegen: de heer Van
der Werff.



Slot van de Raad

EEN RONDVRAAGJE
Do heer PETROVITCH vroeg of

er wat meer brievenbussen konden
Komen in de omgeving van de Nrd-
boulevard.

VOORZITTER antwoordde dat hij
deze zaak wel eens wilde bekijken.

De heer GOSBN vestigde de aan-
dacht op de vijftig „krepeer-geval-
len" in de gemeente met betrekking
tot de woningnood. Hij vroeg of de
mogelijkheid bestond een stukje
grond af te staan aan de Woning-
bouwvereniging E.M.M, voor het
stichten van eengezinswoningen ten
behoeve van de gesignaleerde geval-
len.

VOORZITTER zei dat net College
zich al met deze brandende kwestie
bezig houdt. Zeer binnenkort zullen
hieromtrent mededelingen worden
gedaan.

De heer GOSEN informeerde ook
nog naar de rapporten, die zo nu en
dan door sommige instanties worden
uitgebracht (o.a. het Col'ege!) Zo
noemde hij het rapport over de toe-

_,Tingel Tangel"
A.s. maandag 13 maart geeft het
cabaret „Tingel Tangel" o.l.v. Sieto
Hoving een voorstelling in restau-
rant Zomerlust. Aan deze voorstel-
ling, getiteld „Hausse Hausse Hoe-
ra!" werken mee Conny Stuart, Ma-
rijke en Sieto Hoving, Paul Do-jii en
Wouter Denijs, piano. De uitvoering:
vindt plaats onder auspiciën van df>
Stichting Culturele Kring 't He'm.

Ambtenaren vergaderden
Woensdagavond hield de plaatse-

lijke afdeling van de Algemene Bond
van Ambtenaren de jaarvergadering

• in „Ons Gebouw", De heei Korver
secretaris van de afdeling, m^mo-
reerde de groei van de vereniging,
die op 28 februari 159 Ip'ien telde.

Na de jaarverslagen werden de
periodiek aftredende bestuursleden
J. G. Bisenberger, W. Harting, G.
Keur, W. Keur en P. Pijper, herko-
zen. In de vacature Corn. Koper
werd voorzien door de benoeming
van de heer L. Paap.

In de kascontrolecommissie werd
de heer C. Schuiten gekozen. Beslo-
ten werd in april a.s. oi>u bezoek
aan het Hoogovenbedrijf te brengen.

Tot leden van de dien i'cwmissie
van de Dienst van Puolie'te Walken
werden aangewezen de heren J. G.
Bisenberger en K. Paep, tot plaats-
vervangende leden de heren P. Hon-
derdos en P. Pijper.

Tijdens de bijeenkomst vond de
huldiging plaats van de horen C.
Diependaal, G. R. KoK en J. Zwern-
mer, wegens hun 25-jarig Mdmaat-
schap van het N.V.V. Zij werden
toegesproken door de districtshe-
stuurder de heer Franken, die de
jubilarissen het zilveren insigne
overhandigde.

Laatste wandeltocht
*Zaterdag 4 en zondag 5 maart a.s.

vindt de laatste van de vier wandel-
tochten plaats, georganiseerd door
de HWSV „Jan Pastoors" te Haar-
lem. Voor hen die niet in de gele-
genheid waren om aan a^n van n«
vier tochten deel te nemen, best int
nu de gelegenheid om de laat->.e
tocht als dagtocht mee te \vanclelp.i.
Als herinnering ontvangt «.!<> waiv'.e-
laar een fraaie wimpel.

De start vindt plaats, bij V>al „K"-
dei vormingscentrum", HÖutm.uif.Tl
te Haailem-Wcst, zaterdag tn-ron
14 en 14 30 uur, zondag tussen 11 en
12.30 uur.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w

maart
strand

berijdbaar
5 5.23 1.— 17.36 1330 9.30-1530
6 5 56 1.30 18.11 14— 1000-16.—
7 6.31 2.- 18.48 14.30 1030-1630
8 7.10 2.30 1930 15.— 11.00-17.30
9 7.54 3.30 20.18 16.— 12.00-18.00

10 S.42 4.- 21.16 16.30 12.30-19.00
11 9.50 5.- 22.40 18.— 14.00-20.30
Samengesteld door p. v.d. MijeKCzn

Burgerlijke Stand
24 februari—2 maart 1961

Gebooiten: Hclona Aloysia, d.v.
N. B. Koster MI Th. A. R. van
Wechem; Peter, z.v. G. Harteveld en
E. L. van Malsen; Bob, z.v. J. C.
Sprenkeling en W. den Hartog.

Ondertrouwd: Willy Kamphuis en
Metjo Elisabeth Porsch; Johannes
van Middelkoop en Vera van dei-
Mi je; Cornelis Waaning en Wibbma
Smid.

Gehuwd: JaKob Boers en Klasina
Koper.

Overleden: Geeske Roelfsema, oud
97 jaar, gehuwd gew. met H. Lam-
bers; Hendrik Niehof, oud 77 jaar,
gehuwd met M. Bleker; Cornelis de
Jong, oud 56 jaar, gehuwd met H. J.
van Koningsbruggen.

Geboren buiten de gemeente: Ma-
rie Mireille, d.v. C. M. K. van Vugt
en M. RemmeTs; Anna Maria, d.v.
J. Bos en M. Plug; Maria Bernadet-
te, d.v. C. P. Heemskerk en A. M. de
Hullu; John Stanley Reginald, z.v.
R. E. Karsseboom en A. Schiffer-
ling; Jannetje Clazina Maria, d.v.
W. Verboom en A. van der Voet;
Andrê, z.v. A. van Norde en W. J.
van der Wekken.

stand van de duinflora Ier plaatse
van het caravankamp t.o. Riche. En
waar blijft het rapport, dat de Ned.
Heidemaatschappij heeft samenge-
steld over een recreatiecentrum?

VOORZITTER deelde mede dat
beide rapporten binnenkort aan de
01 de zullen komen.
Ze zijn momenteel in bewerking.

Tegen half elf sloot burgemeester
van Fenema de openbare zitting,
waarna de Raad overging in beslo-
ten vergadering.

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeenwerk

Telefoon 2937 of 02500-17069

Regeringsjubileum
Zoals bekend zal op maandag 6
maart a.s., ter gelegenheid van het
121/2-Jarig regeringsjubileum van
Koningin Juliana een sobere mani-
festatie plaats vinden voor het Pa-
leis Ten Bos'ch, waaraan wordt deel-
genomen door delegaties uit alle Ne-
derlandse gemeenten. Deze delega-
ties worden gevormd door een man-
nelijke en een vrouwelijke ingezete-
ne en door een kind dat in septem-
ber 1948, de kroningsmaana, werd
geboren.

Bij deze manifestatie zal Zand-
voort worden vertegenwoordigd
door mevr. S. Hennis-Dorreooom en
de heer L. J. Breure, bestuursleden
der Oranjevereniging, en door de
12-jarige Marcel Dusseau, leerling
van de Wilhelminaschool. Marcel
werd bij loting door burgemeester
Van Fenema aangewezen als verte-
genwoordiger van de Zandvoortse
jeugd.

Sport en spel

Zandvoortmeeuwen
Uitslagen van zaterdag êö jebr.:

ADM-Zandvoortm. 3-1
VEW 2-Zandvoortm. 2 2-1
Zandvoortm. 3-SIZO 4 1-4

Adspiranten:
Haarlem a-Zandvoortm. a 8-2
Zandvoortm. b-HFC b 2-3
Zandvoortm. c-HFC c 1-0
Zandvoortm. d-HFC d 1-1
Schoten c-Zanedvoortm. e 5-2
Zandvoortm. h-HFC m 6-0

Pupillen :
Zandv.m. a-Kenn.land a 8-1

Uitslagen zondag 26 februari:
West-Frisia-Zandvoortm. 1-3
Zandvoortm. 2-QSC 2 3-1
Zandvoortm. 3-RCH 5 1-3
Zandvoortm. 4-Halfweg 4 3-1
Zandvoortm. 5-Concordia 3 0-2
Zandvoortm. 7-TZB 3 4-0

Junioren:
Haarlem c-Zandvoortm. b 2-1
HFC d-Zandvoortm. c 3-22
Zandvoortm. d-DIO b 4-0
Hillegom b-Zandvoortm. e i-O

Programma, zaterdag 4 maart:
Lisser Boys-Zandv.m. 16.15 u.

7 DDS-Zandvoortm. 2 15 u.
18 Zandvoortm. 3-SVJ 4 16.30 u

Adspiranten:
33 HFC a-Zandvoortm. a. 15 u.
50 EDO b-Zandvoortm. d 15 u.
55 Zandv.m. c-Schoten b 14.30 u.
72 Ripperda b-Zandv.m. d 15 u.
75 Zandv.m. e-EDO d 14.30 u.
92 HFC g-Zandvoortm. f 15 u.

109 Zandv.m. g-SIZO b 15.30 u.
Pupillen:
145 RCH a-Zandvoortm. a 14 u.
Programma zondag 5~ maart:

Zandv.m.-Kennemers 14.30 u.
WFC 2-Zandv.m. 2 14.30 u.

21 EHS 2-Zandv.m. 3 9.45 u.
62 Zandv.m. 4-VVD 2 i 9.45 u.
60 Heemstede 2-Zandv.m. 5 12 u.
68 Zandv.m. 6-Hillegom 4 9.45 u.

104 Zandvoortm. 8-EHS 9 12 u.
Junioren:
113 Zandv.m. a-HBC a 12.30 u.
139 RCH a-Zandvoortm. b 9.45 u.
159 DCO b-Zandv.m. e 14.30 u.
Programma woensdag S maart:
Pupillen:

Zandvoortm. e-TZB a 15.45 u.,
Zandv.m. d-Zandv.m. c 15 u.'

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslarjcn zatcidag 25 februari:

AHiance ads. e-TZB ta 0-4
Van Nispen, adsp. c-TZB c 5-0

Uitslttijcn zoii'lay 2G februari:
TYBB 4-TZB l 2-1
Vogelenzang 2-TZB 2 7-1
Zandvoortm. 7-TZB 3 4-0
TZB jun. a-NAS a 2-0
Renova jun. b-TZB b 5-1

Programma zaterdag lt maart:
60 Alliance adsp. b-TZB a 15.30 u.

102 Hfd Boys adsp. b-TZB b 15 u.
Programma sondag 5 maart:

47 Schoten 5-TZB l 12 u.
79 TZB 3-RCH 8 12 u.

(Terrein RCH)
103 TYBB 9-TZB 4 12 u.
151 HBC jun. d-TZB b 14.30 u.
Programma woensdag 8 maart:
Welpen:

Zandvoortm. e-TZB a 16 u.

Daar kunt u heen
Monopole:

Vrijdags t/m zondag S maart, 8 uur
film „Lokvogels der nacht"

Maandag 6 en dinsdag 1 maart, 8 n.
film „Het bataljon der gedoem-
den"

Zondagmiddag 5 maart, 2.30 uur
film ,Mijn vriend Kazan".

*
Stadsschouwburg:

Zaterdag Jt maart, 8 uur: Haagse
Comedie met „Familiegenoegens"

Zondag 5 maart, 8 uur: Haagse Co-
medie met „Een Mal Meisje"

Maandag G t.m. woensdag 8 maart,
8 uur: Toneelgroep „Ensemble"
met „Valstrik voor een man al-
leen".

*
Krelagehuis, Haarlem

T. e. m. 10 maart: Voorjaarsbeurs
voor do vrouw, 10-5 en 7-11 uur;
5 maart 1-5 en 7-11 uur

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de ontmoeting tegen De Kenne-
mers komt het eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen a.s. zondag in de
volgende opstelling uit. Ter Wol-
beek (Kniese is geblesseSrd); Stok-
man en Stobbelaar; Water, Koning,
Kraaijenoord, Visser, Van der Steen,
Jacobs, Paap en Halderman.

Zandvoortse Schaakclub
Na de vierde ronde ziet de stand in
de kopgroep, in de competitie om
het clubkampioenschap, er als volgt
uit: 1. Lindeman, 2. GciritFma, 3.
Giskes, 4. De Jong, 5. Stemer,
6. Termes, 7. Janssen, 8. Eldering,
9. Merkelbach en 10. Nielsen.

Het eerste tiental eindigde in de
bondscompetitie op de tweeöe plaats.

KJ.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de eerste ronde van het kam-
pioenschap voor de maand maart.
No. 1. P. Wels, 2. D. Visser jr,;
3. P. Termes, 4. J. Zwemmer.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal speelt dit week-
einde tegen Watervliet 4 en het ad-
spirantentwaalftal tegen Oosthoek a

Verantwoording van fonds
Na de laatste verantwoording in het
afgelopen jaar, werd door de heer
M. nog een bedrag gestort van
ƒ 2,50, zodat eind-1960 het saldo van
het fonds Naastenliefde bij de
Twentsche Bank ƒ 623,36 bedroeg.

Tijdens de eerste dagen van het
jaar 1961 kon namens het fonds, in
een gezin waar behoefte bestond,
aan wat levensvreugde, een televl-
sietoestel worden geplaatst.

Per laatste afrekening van do
Twentse Bank te Zandvoort d.d. 20
januari 1961 is het saliio van het
fonds Naastenliefde thans ƒ 173,21.

Een bijdi-age voor het fonds is op
de rekening van de Twemse Bank
to Zandvoort van harte vvalkorn.

De penningmeester, H. F. Hose

Uitslag puzzelrit
De uitslag van de onlangs gehouden
puzzelrit, die werd georganiseerd
door de motorclub „Zandvoort" luidt
als volgt:

Auto's: 1. C. Gerolt, De Wegkrui-
sers, 50 str.p.; 2. Van dei- Hoogen,
De Wegkruisers, 50 str.p.; 3. Th. J.
v.d. Putten, M.C. „Zandvoort", 52
str.p.; 4. S. G. Bruin, RAC-West,
54 str.p.; 5. W. A. Rolvink, RAC-
West, 56 str.p.; 6. P. Hoogenboom,
M.C. „Zandvoort", 62 straf p.; 7. J.
Huizing, RAC-West, 75 str.p.; 8. H.
Jonkhoff, M.C. „Zandvoort", 76 s.p.

Motoren: 7. J. van der Veen, M.C.
„Zandvoort", 55 str.p.; 2. J. J.
Prent, M.C. „Zandvoort", 75 str.p.

Aan de puzzelrit namen 43 auto's
deel en 5 motoren.

Spaarresultaat
De inleggingen bij de Nutsspaar-
bank te Zandvoort bedroegen in de
afgelopen maand ƒ 285.246,19 en de
terugbetalingen ƒ 195.983,41, zodat
het spaaroverschot ƒ 89.262,78 be-
liep. Het spaartegoed steeg hierme-
de tot een totaal bedrag van
ƒ 3.476.687,21.

Voorts werden in de maand fe-
bruari 71 nieuwe spaardeis inge-
schreven, waarmede 't aantal spaar-
ders een totaal bereikte van 3.357.

In de afgelopen maand werden
148 spaarbusjes ter lediging aange-
taoden met een totale inhoud van
ƒ 4.864,88.

Aan het postkantoor te Zandvoort
werd in de maand februari ingelegd
ƒ 102.126,53 en uitbetaald een be-
drag van ƒ 92.818,59. Het aantal
nieuwe boekjes bedraagt 17.

*
Verdacht van verduistering ten na-
dele van een levensmiddelenbedrijf,
heeft de politie van de badplaats een
20-jarige cassière aangehouden.

FAMILIEBERICHTEN
Dankbetuiging
Aan allen die blijk gegeven hebben
van hun medeleven bij het overlij-
den van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, behuwd- en grootvader,
betuigen wij hiermede onze hartelij-
ke dank.

Mede namens kinderen
en kleinkinderen,
E. van Cornewal-Stada

Zandvoort, maart 1961
Herman Heijermansweg 35

Dankbetuiging
Wij zijn niet in staat ieder persoon-
lijk te bedanken. Daarom doen we
het langs deze weg.
Het was overweldigend, zoveel bloe-
men enz.

P. Koper en echtgenote
Zandvoort, maart 1961
Swaluëstraat 3

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstel-
ling ondervonden bij het overlijden
van onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder
AAGTJE TEROL-VAN KEULEN

betuigen wij allen langs deze weg
onze hartelijke dank. In 't bijzonder
Dr. P. Flieringa en Zr. L. de Wilde
voor hun toegewijde hulp tijdens
haar ziekte en bij het overlijden.

Fam. Terol
Zandvoort, maart 1961
Da Costastraat l

Voor de vele blijken van belangstel-
ling en waardering ondervonden bij
mijn afscheid als hoofd van de W.
H. Suringarsehool, zeg ik allen die
hier aan medegewerkt hebben har-
telijk dank.

G. van den Berg

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Het Hoofd van het gemeentebe-
stuur van Zandvoort maakt bekend,
dat overeenkomstig artikel 37, 3e
lid van de Woningwet met ingang
van maandag, 6 maart 1961, gedu-
rende 14 dagen ter gemeente-yccre,-
tarie voor een ieder ter inzage lig-
gen de na te noemen partiële her-
zieningen van het uitbreidingsplan-
in-onderdelen der gemeente Zand-
voort:
1. plan „Noorderduinweg", vastge-

steld bij raadsbesluit van 28 fe-
bruari 1961, nr. 18 (A);

2. plan „Kostverlorenstraat", deel
B, vastgesteld bij raadsbesluit
van 28 februari 1961, nr. 18 (B).

Zandvoort, l maart 1961
Het Hoofd van het gemeentebestuur
voornoemd, Van Fenema

ABONNEERT U
o-p de

ZANDVOORT SE COURANT
Achterweg J - Telefoon 2335

O •\
Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 1 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652

Thans ook tel. 4200
WONINGRUIL

Utreclit-Zanavoon
Aang. te Utrecht heel huis,
6 kis, hal, gang. Gunstig
gel. bij winkelcentrum en
bushaltes. Omg. Utrecht-
Noord, huur ƒ 63,60.
Gevr. zelfde huis of iets
groter. Hogere huur geen
bezw. Br. nr. 1805 Z. Crt.

Wonsngruil
AangeU. te Heemstede op
goede stand vrij huis, ka-
mer en suite, keuk., voor-
en achtertuin; Ie etage:
3 sl.kamers en douche; 2e
etage: zolder en sl.kamer
Huur ƒ 69,- per maand. .
Gevr. soortgel, woning1, hor
gere huur geen bezwaar.
Inl. tel. 02500-35035.

Gevr.' v. dame voor korter
of langer tijd ZIT-SLAAP-
KAMER m. vr. keukenije
en douche, gemeub,, gestof.
of ongem. Br. 1801 Z.Crt.

TE KOOP GEVR. HUIS
voor zelfbew. ook overn.
Bouwkas. Br. nr. 1806 bur.
Zandv. Courant.

HUIS te koop gevr. met
garage, nieuwbouw. Br. nr.
1804 bur. Z. Crt.

DRIEWIELIG FIETSJE te
koop gevraagd.
Van Lennepweg 16/1.'

Trapauto
te koop gevr. Vondellaan
47rood. Tel. 3623.

GELDBELEGGING gevr.
10—15.000 gld, goede waar-
borgen en speculatic-vnj.
Br. nr. 1803 bur. Z. Crt.

Lampekappennaaster
OVERTREKT alle soorten
LAMPEKAPPEN billijk.
Telefoon 3195.

PLAATS UW
ADVERTENTIES,

ook voor aanb. van kamers
etc. in Duitse bl., via VAN
OMMEREN - ADVER-
TENTIES, HAARLEM
TEL. 20531

«HOUDT UW

WflKC BV t/W .
6HA«r PUST f

Opticien A. G. Slinger
Gedipl. opticien

Poststraat 12 t.o. consulta-
tiebureau Telef. 4395
Erkend
ziekenfondsleverancier

GEVESTIGD:
Administratie en

zakenbureau
M. T. L. van der AAR
Brederodestr. 49, tel. 4465
Alle versekeringen
Verkoop van saken en
bedrijven
Assurantiën, enz. enz.

MEISJE of WERKSTER
gevr. voor hele of halve da-
gen. Aanm. Haarlemmer-
straat, telef. 2013

Gevr. flinke zelfst. HULP,
v.g.g.v.
Zeestraat 36, tel. 3125.

Gevr.: NETTE SLAGERS-
LEERLING of JONGEN,
die ia het vak wil worden
opgeleid. Slager D. Boon,
Schoolstraat 3.

VERMIST: DRIEWIELIG
KINDERFIETSJE. Graag
terug bij Spaans, Engel-
bertsstraat 10.

VELO Wasmachines
Combinaties v.a. ƒ 598 met
2 motoren. Velo wasmachi-
nes v.a. ƒ 179. Uw oude
wasmachine heeft nog
steeds hoge inruilwaarde.
Ook uw adres voor KOEL-
KASTEN, GASFORNUI-
ZEN, TV, RADIO enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem; Velo, Zeestraat 37,
Zandvoort. Vraagt vrij-
blijvend demonstr. aan huis

Voor al uw METSEL-
WERK naar W. Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Aageb.: prima SCOOTER
i.st.v.n., gen. gerevideerd.
Burg. Engelbertsstraat 68
TE KOOP: RAP BFOM-
FIETS, 2 versn. Prijs Wil.
Spoorbuurtstraat 11
Te koop: i.g.st.z. witte half
Engelse KINDERWAGEN.
Zeestraat 37boven, na 6 u.
Blank eiken • SLAAPK. m.
spiraal, 2 stoelen, tafel, 2
nachtkastjes te koop.
Slauerhoffstr. 32/1, Haar-
lem-Noord.
Te koop: B R O M F I E T S
H.M.W-, v. en achter teles-
coop; Raleigh HEREN-
SPORTRIJWIEL, 3 versn.,
z.g.a.n., comp. E- Paap, Pa-
rallelwcg 26 na 7 uur.
Ter overn. aangeb. i.g.st.z.
AMEUBLEMENT, 4 stoe-
len, twee crapeauds, dres-
soir, divan, theemeub., ledi-
kanten, nachtkastjes, twee-
pers, bedstel. enz. Br. nr.
1802 bur. Z. Crt.
Te koop SALON- en HUIS-
KAMERAMEUBL. i. g. st.
teg. elk aan, bod. Tel'. 3606
Te, koop u bouten ZOMER-
HUIS -10 x 3,50 m. Te bevr.
tel. 4022 na 6 uur.

Dat kunt ook U
zeggen na een

advertentie in de
Z A N D V O O R T S E

C O U R A N T
Achterweg l

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen

van
•Zandvoorts bevolking !

S P O T K O O P JES II l
30 vaste wastafels, closet, (ook compleet), keuken-en
badgeisers, douchebakken, zitbaden, badkuipen, div.
mengkranen, gootstenen, (ook met aanrecht), bidets,
spiegels, nieuwe Gasojars en gasradiatoren voor ƒ 100
per stuk minder, alle capaciteiten. H. -van Lieshout,
Reinwardtstraat 30, -Amsterdam-O, tel. 020-563106.

Wegens toeneming van de werkzaamheden heb-
ben wij plaats voor enige

MEDEWERKSTERS
die opgeleid zullen worden tot cassière

s of verkoopster, 16—22 jaar.
Wij bieden u een prettige werkkring met gun-
stige arbeidsvoorwaarden, o.a.
© naast de wekelijkse vrije middag één extra

vrije dag per 14 dagen, afwisselend op-maan-
dag- en zaterdag; , '

• bedrijfskleding in bruikleen;
• Vergoeding van eventuele reiskosten^
Voor nadere inlichtingen kunt u zich' *enden

.tot de bedrijfsleider van ons.filiaal Kërkstr.'fSO
te Zandvoort. • ' - ^t

\



P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag: 5i maarti >» • • <->

10.30 uur: • ds. R. H. Oldeman.
Kapel Woodbrookbrs:

10.45-uur: -mej. ds. W.' H.' Buijs. -
Jeugdkapel in het Jeugdhuis

10.30 uur: spr. de heer H. Vis.

NED. PROTESTANTENBOND.
Brugstraat 15
Zondag- 5 maart

10.30 uur: ds. J. "Hcidinga (n.h.)
uit Haarlem.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. G. Kroes (c.l.) uit
Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK
Juhanaweg
Zondag 5 maart

10 uur: ds. G. N. Lammens van
Heemstede. Voorber. H.A.
17 uur: dr A. Dondorp van Heem-
stede. Gat. Zondag 19.

PAROCHIE H.H. AGATHA,
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
's Avonds om 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 u.; 's avonds om 7.30 u. Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 7 maart

15 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3. '

JEHOVA'S GETUIGEN '
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 5 maart, - 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door-prof. dr. Libbe
van der Wal. Onderwerp: En' wat
zegt een humanist daarvan'

ZWANEDONS DAMES- EN
HERENPYAMA'S, ook grote maten.
Damesnachtjaponnen ook gr. maten
l- en 2-persoons flanellen lakens

'Wol en half wollen .dekens, ook ge-
stikte dekens. Ook'-in BEDRIJFS-
KLBDÏNG ie •> kwaliteiten en ruim

."gesorteerd* t
Dus. voor alles op textielgebied:

A. van der/Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

D O K T E R S - , Z U S T EK S- en
A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN: i
C. F. M. Rohbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout
Van. Lennepweg 57, telefoon 4294.

APOTHEEK:
4 t.m. 10 maart:

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
Wijnne, Haltestraat 8, tel. 2389.

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 5 maart
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem,
telefoon 13174

Salon voor

MED. GEDIPL. CHIROPODISTE
Gort v.d. Lindenstraat 44, tel. 4080

M. Schniedewind
Vondcllaan, hk v.d. Moolenstraat
Telefoon 4320

Levering alle s>oortsn bloem werk o a

broids- en grafwsrk
IEDERE DAG VERSE BLOEMEN

„De Oude Tijd"
Krengt gezelligheid

Oranjestraat 2 a

\Vist U, dat wij U ^kunnen leveren
de volgende merken

Wasmachines en Centrifuges
Edy, A.E.G., Erres, Ruton en D.R.U.

Koelkasten
Bosch en Licherr.
Wij hebbon aangekregen een grote
collectie BAL&TUM

Het Wonder van Zandvoort
Swaluüslraat 9 - Telof. 2418

Belastingaangiften
Het inwinnen vnn een des-
kundig advies spaart geld.
Jldmininistratiekantoor

B. Polak '
Accountancy Belastingen
Hugo de Grootslr. 25, tol. 2282

FamHiadrükwerk
als:
geboortckaartjcs
vovlovingskaai tjcs
oncioitrouwcii culaires
visitekaartjes
lomvcirculahos
dankbetuigm,j?Uaarten

Gertenbachs Drukkerij

SCHOENEN

GROTE KROCHT

Annex reparatie-afdeling

• erkend erkend erkend
.. s gasfitter waterfitter loodgieter

Fa. J. Boom &
' PARALLELWEG 19, tel. 4109 (tijdelijk)

' . Aanbevelend J. Boom

Wij hebben
. alle merken

AMBLY 139,-
BICO 149,-
AEG 275,-
ERRES 340,-
MIELE 431,-
Ook in combinaties

Bico, Ruton, AEG, Er-
res, Miele, • Hoover
EDY reeds v.a. 165,—
ACMe WRINGER 72,50

Philips vanaf ƒ 120, —
, Ruton .. '.'..,.. ƒ 119, —

AEG Vampirette 125. —
Hollai:d Electro 120, —
Excelsior .'. ...... 137,fiO
Hoover-" ............ 198, —
Erres Jumbo .... 142,50

Electr. zeilwrrjvei
slechts ............. 128, —
Ziet onze sortering en
vraagt onzo betalmgs-
regeling!
Tevens HET ADRES
voor - al uw electra-
reparaties! " •*' >

l ' ' 1 '.' v

' , Voor-_ al uw^ aankopen
/ dus eerst naar de

Firma
Scluiüenburg

Grote Krocht 5-7
Telefoon 2974 «J,;'i

PHILIPS

Zn 'n wip schoon schip !
' HANDSTEELMODEL ƒ 120,-

TONMODEL ....... ƒ158,-
U\v oude stofzuiger heeft in-
ruilwaarde.
Komt u eens kijken?

Wij regelen desgewenst, na persoon-
• lijk overleg, de betaling met U.

F W PFMAAT• JÏAa f JuJv8£^JT& A,
i Erkend Philips Service Dealer

voor Radio en Televisie.
Zandvoort, Kostvoilorenstraat 7 Telef. 02507-2534

Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 3 t/m ZONDAG 5 MAART, S uur
Erika Remberg - Peter van Eyck

Onthullend! Gedurfd! Waar! 18 jaai'.

MAANDAG 6 en DINSDAG 7 MAART, S uur
Ralpli Meeher - Maria EngltsU

Het bataljon
der gedoemden

Spanning, sensatie en romantiek in en om het
Vreemdelingenlegioen.
In cinemascope en kleuren. 14 jaar.

WOENSDAG 8 en DONDERDAG 9 MAART,
. voorstellingen Zandvoortse toneelvereniging „Op

hoop van zagen" met „Mijn zoons",

ZONDAGMIDDAG 2.30 uur
Dieren en kinderen die u nooit meer vergeet
in uen verrassend avontuur!

, . Mijn vriend Kazan
, Spannend 'en amusant! Alle leeftijden.

""""f̂

-_,j,Abonneert „U, op de Zandvoortse Courant

R E F O R M - en
suikervrije

Drogistcrij

Haltestiaat 46, telef. 2392

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Nu s el f schildere^.!
Losse oliegrondverf

è. ƒ 1,25 rcl" kg.
Ouderwetse GLANS-
VERF a ƒ 2,25 p. kg

VERF voor BIN-
.NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

Dutra-verfmalerij
N.Z. Vooi burgwal 25
Amsterdam-C., lolef. 3,;
43542 (naast Wijors) Jj|!

(Moderne klour-
specialisten). f?

Verzending dooi ; j
geheel Nederland

Lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,04
Tijdschriften per kg... 0,03

Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!

Pakhuis Schelponplem 7
Telefoon 2845

U belt en wij Komen.

WÏST U
dat 20% korting op alle
, , stoomgoedeien
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

Telefoon 2653
Snelstomcrij voorheen
Schoolstraat nu ook p.

-sdies: - KciksU-aat 28

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenfourg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
•óandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'clam tel. 020-743450

Vraagt vrijblijvend of f ei ie
Binnenwerk, buitefi-
werk, muurwerk

Babygoed - Lingerie
B.H.'s - Gaines
Nijlons - Sokken

„Koala"
ondergoed en kinderpyama's

No-ïron-Ruitstof
Draion kinderrokjes

„Delana" Kinderkleding
Badlakens - Linnengoed

HALTESTRAAT 59
TELEFOON 3398

Voorzorgzcgels nemen wij aan

HRKENDE

Elilks-gediplomeei-d instructeur ,

Luxe -verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dma Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

NTLONKOUSEN zonder naad ƒ 1,98
NYLONKOUSEN mot naad, mod. tinten ƒ 2,25
Onze bekende LIBELLE NYLONS 2,95

Nylons micro-film 15 denier
van f 3,50 na f 2,95
Grote sortering kindersportkousen-
sokjes en herensokken
Ruime keuze baby- en kleutergoederen
TVij nemen onk leousenrsp'iratie aan

HALTESTRAAT 12,
telefoon 2099

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEÏJ
11 ALTESTRAAT 65 — TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen! ,.
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keu^c in kamerplanten. Het spéciaaj-
ci'hcs voor uw BRUIDS- en GBAFWERX.

Bediening,' pnjft en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alie soorten Bloenizaden en Bol l en

Radio - Televisie reparatie bedrijf
verplaatst naar Grote Krocht 26 a

J. VAN DER VLIET Telefoon 4077

Erkende Jlntoïijscïiool „Zandvoort"
, Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS
VANAP l OKTOBER WINTERTARIEF

ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

ZATERDAG a.s.:
5 E » « • «

en tevens
• f1,

H

Een werkelijk zondagskoekje
250 gram . . . . f O,

'n groot ïan Staveren rozijnenbrood f1
. fantastisch van smaak, slechts l I;

prefereert
i ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 22S4
• KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 21SO



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

««i«» r ^T^wr.7SCHATJB LORENZ
BLAUPÜNKT

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze showroom tonen wij U het allernieuwste -

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN J. KEUR

Electr-o-Tadio-technisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914 "

Betaling,desgewenst in overleg

LAAT ZE SMULLEN
Extra voordelige WEEKENT REKLAMB bij

Slagerij Burger
HALTESTRAAT 3

Vrijdag en zaterdag
750 gr. lamsrollade 2,98
750 gr. varkenskarbonade 2,98
750 gr. kalf slappen 3,38
750 gr. kalfsfrikando 3,78
750 gr. fijne riblappen ... 3,58
750 gr, pracht lappen 2,88
500 gr. kalfsvleesbeentjes 0,30
750 gr. braadworst 2,48
750 gr. magere
varkenslappen 3,68
750 gr. gekr. gehakt 1,88

Woensdag en donderdag
500 gr. Gehakt, h.o.h. ... 1,25
100 gr. cervelaatworst
en 100 gr. pork, samen

Maandag en dinsdag
250 gr.-Biefstuk 1,68
250 gr. tartaar 1,10

Voor de boterham
100 gr. ontbijtspek en "IQ
100 gram ham, samen... X\/

150 gr. gelard. lever 0,69
250 gr. gek. worst* r~ 0,70
200 gr. saks 0,59

Grote sortering
allerfijnste vleeswaren
zoals: gek. tong, gek. casse-
lerrib, Hausmacher, Bruns-
wijker, jachtworst met • knof-
look, salami, cervelaatworst,
rauwe ham, rookvlees, enz.

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

EXTRA AANBIEDIN6
2 prachtige aardewerk melkbekers

in pasteltinten voor O $f. Cl

bij aankoop van één pak CO-OP KOFFIE
vanaf 1,34

Slasaus
Spliterwten
Kapucijners
Bruine bonen
Picealilly
Rijst droogkokend
Tutti-Frutti

fles 69
500 gram 29
500 gram 37
500 gram 47

jam pot 43
500 gram 33
200 gram 55

Uit eigen bakkerij
Kokosgalettes 250^gram 22
Piskuskoeken . 10 stuks 59
Weespermoppen 250 gram, van 130 voor 98
Heerlijk krentebrood van 125 voor 115
Jam, 6 smaken pot 59
Pindakaas pot 59

Voor tSe schoonmaak
Vivo schuurpoeder
Exo schuurpoeder
Zelfglanswas
Werkdoekjes
Stofdoeken
Zeemleer
Huishoudzeep

koker 33
extra koker 42

fles van 1,25 voor 98
45 en 25
39 en 29

hele huiden 495
2 dubbele stukken 49

Vleeswaren
FIJNE SCHOUDERHAM
CERVELAATWORST

BLOEDWORST

LEVERKAAS

SOEPBALLETJES
KNAKWORSTJES

150 gram
150 gram

200 gram
100 gram

blik
pot 8 stuks

met kassabon voor uw dividend

Grote Krocht 15 - Zandvoort

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf O. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vjfi 'Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gerteribactis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg l

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Ben concentraat uit planten bereid.

Met Fexiazoet drinkt u
KOFFIE voor uw LIJN
bij
Caf é-restaurant Het Karrewiel, Bloe-
mendaalse Strandweg; café-restau-
rant Parnassia, Kennemerduinen;
café-restaurant Het witte huis.Over-
veen; en in ZANDVOORT bij:
Hotel-café-bar De Albatros, Halte-
straat 26; Café Bluijs, Zeestraat 46;
Hotel-café-restaurant Van • Houten,
Zeestraat 29; Café A. Koper, Kerk-
plein 6; Hotel-pension Sonnewende,
Mr. Troelstrastraat 62; Café-
restaurant Zomerlust, Kosterstr. 5
en binnenkort bij de u bekende pa-
viljoens aan het strand.

Volledig behoud van de zuivere Icof-
fiesmaak met een minimum aan ca-
lorieën. Dus een behoud van uw lijn.
Gaarne verstrekt het Bijkantoor Fe-
rie Heddes, Marisstraat 42, telefoon
02507-2667 nadere inlichtingen.

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY

• BELASTINGEN

• ADMINISTRATIES

Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

SlagerijH.v.Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote '. ƒ 3,00
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schouderkarbonade... 3,25
750 gram ribkarbonade 3,50
500 gram haaskarbonade 2,75
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje Unox weense worstjes 0,95
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Watexdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Leer kind'ren, mannen en vrouwen
Als graag levende wezens beschouwen
't Is niet te geleerd
of te g e" compliceer A
(voor wie dan ook)- om te onthouen

Kijk uit!
zo nodig door een bril van

dat 's veilig
Looman

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw ~ Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Het nieuwe '.veilige middel
voor gewichtsafname

METRECAL
ƒ 4,90 per blik
Thans in twee smaken!!
Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen'
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek .C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Laat nu behangen
en witten

tegen wintertarief.
P. G. Jager, Damstraat 25,
Haarlem, tel. 02500-15079

De allernieuwste modellen
Leuke fleurige dessins
De bekende merken, o.a. Favorita, Vlisco enz.
Enorme sortering

COCKTAIL SCHORTJES
Alleraardigste dessins

3,95 - 3,60 - 2,75

VERPLEEGSTERSSCHORTEN

KITCHEN COATS
Zeer practisch! */< lang.

6,95 - 4,25

GEKL. DAMESJASSEN
3/4 lang - 3/4 mouw 9,25

JAPONSCHORTEN
met lange mouwen

KINDERSCHORTJES

FANTASIE SCHORTEN
Aardige modellen

4,95 - 4,60 - 3,25

HUISHOUDJASSEN
SERVEERSCHORTJES

POPLIN DAMES JASSEN
3/4 lang - J/4 mouw
Pasteltinten - No-iron 10,45

12,45

J.Th. KORT
Grote Krocht 3O-36 - Telef. 2666

VOORVERKOOP
GERTENBACHS DRUKKERIJ ACHTERWEG l, TELEFOON 2135



ze jaargang no. Verschijnt dinsdags en vrijdags

ZANDVOORTSE COURANT, •
Redaktie en
administratie:-',
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voov ZANDVOORT, SUHNTYWJD «n AMRD3NHOUT

:" *\-
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per Jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

VOETBAL,

Eerste thuiswedstrijd van Zvm.t
eindigde in gelijk spel

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondag, op het
voetbalveld aan de Vondellaan, de eerste thuiswedstrijd van dit jaar
gespeeld. Op eigen terrein ontving Zandvoortm. De Kennemers uit
Beverwijk, een elftal dat de laatste plaats in de afdeling West, 2e kl. a
inneemt.
Tegen de verwachting van honderden Zvm.-supporters, die op een ste-
vige overwinning van hun ploeg hadden gerekend, eindigde de ont-
moeting in een gelijk spel. Zandvoortm. en De Kennemers scoor-
den ieder twee doelpunten.

Technisch was Zandvoort de meer-
dere van De Kennemers, maar dit
technisch overwicht ging voor een
groot deel weer verloren door het te
kort gehouden spel, waardoor me-
nige aanval werd vertraagd en af-
geremd. Een andere factor waar-
door de Meeuwen, meer dan nodig,
werden, gehinderd, was de door De
Kennemers kwistig gehanteerde
buitspelval.

In de eerste vijftien minuten van
de ontmoeting waren beide elftal-
len afwisselend in de aanval en
gunden zij de doelverdedigers wel-
nig rust.

Na dit kwartier ging het elftal uit
Beverwijk de buitenspelval hante-
ren, ter ontlasting van de verdedi-
ging. Het Meeuwenelftal leek er
door gebiologeerd, want het liep
zonder ophouden in deze val van De
Kennemers. Tijdens deze periode
zagen de spelers uit Beverwijk kans
de achterhoede van Zandvoort te
overrompelen. Linksbinnen Zwa-
nenburg slaagde er in door de ver-
dediging heen te "dringen tot voor
keeper Ter Wolbeek. Ongehinderd
door de achterspelers van Zvm.
schoot hij het leer in de doelmond.
0-1.

Zandvoortmeeuwen probeerde de
achterstand zo snel mogelijk weg te
werken en ging direct na de aftrap
tot de aanval over. v.d. Steen en
Halderman en ook Jacobs en Paap

'lanceerden de ene aanval na de an-
dere op het doel van De Kennemers.
Ook nu weer werd de buitenspel-
val gebruikt, maar nu tuimelde De
Kennemers er zelf in. In de 33e
minuut verkeerde het elftal ten on-
rechte in de veronderstelling dat de
val was opengezet en de spelers
bleven op hun plaats. De scheids-
rechter Het doorspelen en de ver
naar voren gekomen Visser rende
op 't doel van keeper Groot af. De
bal kwam pas in de touwen achter
de doelverdediger tot rust. 1-1.

In de tweede helft hervatte Zand-
voort de aanvallen op De Kenn2-
mers. De voetballers uit Beverwijk
lieten zich echter niet afschrikken
en ontketenden een tegen-offeusief.

Zij werden daarbij geholpen door
een onvoorzichtige manoeuvre van
Stobbelaar, die, achteruit spelend,
het leer naar de vrijstaande Zwa-
nenburg schoot. Zwanenburg liet
deze gelegenheid niet voorbijgaan
en vonniste zonder aarzelen. 1-2.

Zandvoort bleef op een overwin-
ning hopen en bestormde aonder
ophouden de verdediging -\an De
Kennemers. Maar ook nu weer
wreekte zich het te kort gehouden
spel van de Meeuwen.

Een fout in de verdediging van

Ranglijst Zandvoortm.
De stand in afdeling West 2a, ziet
er als volgt uit:
Q.S.C. • 14 8 4
H.R.C. 15 9 2
Purmersteijn 15 8 3
Watergr.m. 14 7 3
Zandvoortm. 13 5 6
Vitesse '22 14 6 4
V.V.A. 15 6 4
Alc. Victrix 15 5 3
West Frisia 15 5 2
V.V.B. 15 4 3
W.P.C. 14 3 l
Kennemers 15 O 7

20
20
19
17
16
16

5 16
7 13
8 12
8 11
10 7
8 7

35-16
36-24
30-23
28-25
25-20
35-37
27-31
35-26
24-28
25-28
21-42
17-38

Geschenk voor Z.R.B.
J.l. vrijdag vond in het Gemeen-
schapshuis de laatste van de _ door
de Zandvoortse reddingsbrigade ge-
organiseerde EHBO-cursus plaats
ten behoeve van leden van de Zand-
voortse Strandpachtersvereniging.

Uit waardering voor _ de lessen
overhandigde de voorzitter van de
vereniging, de heer A. Molenaar,
aan de leider van de cursus, dokter
J. F. Zwerver, een gramofoonplaat
en aan zijn assistent, de heer A.
Loos, sigaren.

De heer Molenaar deelde mee dat
de vereniging besloten had, een in-
zameling te organiseren om een
zuurstofkoffer aan te schaffen voor
het werk van de Reddingsbrigade.

De voorzitter van de brigade, de
heer J. G. Bisenberger, dankte na-
mens de Z.R.B. voor dit nuttige ge-
schenk. •

De Kennemers verschafte Zand-
voortmeeuwen de lang gezochte
kans. -De ver doorgedrongen Hal-
derman schoof de bal naar Paap,
die het leer bijzonder hard langs
keeper Groot knalde. 2-2.

Zandvoortm. ging opnieuw in het
offensief, maar de aanvallen brach-
ten in de stand geen verandering
meer. Zandvoort moest de punten
met De Kennemers delen.

Begrafenis C. de Jong
Jl. vrijdag is op de algemene be-
graafplaats aan de Noorderduinweg
het stoffelijk overschot van. de heer
C. de Jong teraardebesteld. De" baar,
gedekt door tientallen bloemstuk-
ken, werd gedragen door leden van
de colonne-afdeling van het Ned.
Rode Kruis, waarvan de heer C. de
Jong lid is geweest.

Bij het graf sprak ds. R. H. Ol-
deman een kort gebed uit. Hierna
namen de voorzitter van de plaat-
selijke afdeling van het Ned. Rode
Kruis en de voorzitter van de
Zandvoortse reddingsbrigade, af-
scheid van hun vriend en mede-lid.

Jaarvergadering Vara
A.s. vrijdag belegt de plaatselijke
afdeling van de Vara in Ons Gebouw
de jaarvergadering. De agenda ver-
meldt o.m. een bestuursverkiezing.
De aftredende bestuurleden D. van
Duijn en L. H. Cohen stellen zich
herkiesbaar, de secretaresse, mevr.
M. van der Mije, stelt haar functie
beschikbaar.

Onregelmatigheden bij politie
Rijksrecherche stelt onderzoek in

Op last van mr. H. R. de Zaaijer,- de
procureur-generaal bij het gerechts-
hof te Amsterdam, stelt de rijks-
recherche op 't ogenblik 'n onder-
zoek in naar onregelmatigheden,
welke zouden zijn gepleegd bij het
politiekorps van Zandvoort.

In verband hiermede is de korps-
chef, de heer H. P. Huijsman, voor
onbepaalde tijd met verlof gezon-
den. Hij brengt dit verlof door In
Zeeland, waar zijn .ouders.wonen.

Eind vorige- en begin deze week
zijn een tiental leden van het poli-
tiekorps in Amsterdam gehoord
door de rijksrecherche. Ook de vroe-
gere inspecteur van de Zandvoortse

politie, de heer P. Douma, zou bij
het onderzoek betrokken zijn.

De onregelmatigheden zouden be-
trekking hebben op het overschrij-
den van ambtelijke en wettelijke
bevoegdheden. Er zou o.a. gebruik
zijn gemaakt van dienstauto's voor
particuliere doeleinden. Ook wordt
een onderzoek ingesteld naar rle
ontvreemding van vijf liter benzine
voor „dienstreizen".

De betreffende politieman is enige
tijd geleden eervol ontslagen.

Een winkeldiefstal, die door de
vrouw van een agent zou zijn ge-
pleegd en hét verrichten van schil-
derwerk in diensttijd worden oven-
eens onderzocht.

De onlangs benoemde inspecteur
J. van den Berg is tijdelijk met de
leiding van het politiekorps belast.

Beperking verhaalsrecht

EEN NIEUWE WET
is deze maand in werking getreden

In het begin van deze maand is de wet in werking getreden, waardoor
de bepalingen in de Armenwet omtrent terugvordering' van verwan-
ten van door de overheid verleende financiële bijstand aanmerkelijk
zijn verzacht, met name wat de bijstand betreft ten behoeve van be-
jaarden en ten behoeve van personen, die In inrichtingen of tehuizen
worden verpleegd of verzorgd.

In de eerste plaats is het verhaal
in de' verhouding tussen groot-
ouders en kleinkinderen geheel af-
geschaft. Hierbij wordt er op gewe-
zen, dat dit uitsluitend betrekking
heeft op het geval, dat het klein-
kind zelf de ondersteunde is. Be-
hoort het kleinkind tot een gezin,
waarvan het gezinshoofd wordt on-
dersteund, dan geldt het voren-
staande dus niet. Is het kleinkind
daarentegen opgenomen in een in-
richting, dan wordt het steeds ge-
acht, zelf de ondersteunde te zijn:
verhaal op de grootouders heeft in
dat geval niet meer plaats.

In de tweede plaats vervalt het
verhaal tussen ouders en meerder-
jarige (of gehuwde) kinderen —
of tussen schoonouders en aange-
trouwde kinderen — indien de fi-
nanciële draagkracht van de onder-
houdsplichtige beneden een (in de
wet omschreven} grens valt en de
kosten van bijstand gemaakt zijn
ten behoeve van een van de volgen-
de drie groepen:

thuis wonende bejaarden ( per-
sonen die 65 jaar of ouder zijn) ge-
boren vóór 1901 (bij echtparen is
de leeftijd van de man maatge-
vend);

meerderjarige personen, die in
een inrichting worden verzorgd of
verpleegd (bejaardentehuizen, ver-
pleeginrichtingen, psychiatrische in-
richtingen etc.);

meerderjarge personen, die welis-
waar niet in een inrichting zijn op-
genomen, maar. wier toestand op
medische of sociale gronden opne-
ming zou rechtvaardigen.

De draagkrachtsgrens beneden
welke verhaal achterwege blijft, —
of tot welke eventueel verhaald
wordt — is voor een ongehuwde

3-at
Borden spreken hun eigen taal

Als alles loopt, zoals mijnheer Hu-
genholtz het zich heeft voorgesteld,
dan biedt Zandvoort het komende
seizoen een bijzonder levendige in-
druk. Dan zullen particuliere wo-
ningen met bordjes worden behan-
gen, waarop in al dan niet fraai
uitgevoerde tekeningen de speciale
eigenschappen en vrijgevigheden
van het huis worden aangeprezen.

Nu de vroegere bordjes met op-
schriften als „Zimmer frei" en
„Zimmer mit Prühstück" in onge-
nade zijn gevallen, is mijnheer Hu-
genholtz aan het peinzen geslagen,
omdat hij zich realiseerde dat
Zandvoort het niet zonder bordjes
kan ' stellen. Wat zou Zandvoort
zonder borden zijn, moet hem als
een schrikbeeld door het hoofd ge-
spookt hebben.

En tezamen met de uitingen van
de schone kunsten, die we hier ook
nog krijgen, zullen de suggesties
van Touring Zandvoorts directeur
wel ingang vinden. Ach, de een is
gek op uniformen en de ander
zoekt 't in bordjes, maar iets moet
er zijn, wat aan ons grauwe leven
van alledag iets fleurlgs en kleurigs
geeft.

Als u mij vraagt, vienden: ik
ben gegrepen door de idee der
borden.

Het systeem is doodsimpel. Heeft
u op een gegeven ogenblik een bed
vrij, dan hangt u een bordje met
een bed er op tegen de gevel van
uw woning. Zijn alle omstandighe-
den gunstig dat het bed beslapen
wordt, dan trekt u het bord in.
Heeft u drie, vier -of zes bedden
vrij, dan ook drie, vier of zes bord-
jes tegen de gevel. Men kan dan
onmiddellijk aan het aantal bordjes
zien, hoeveel bedden er nog zijn. Dit
voorkomt het moeizame geredekavel
in een taal, die niet de onze is, over
de mogelijkheden voor een Duits
gezin van zes personen. Want ziet
dit gezin vijf beddenborden aan het
huis hangen, dan gaat-ie een deur-
tje verder, desnoods twee deurtjes.
Maar men zoekt net zo lang totdat
men een huis met zes bedden-bor-
den heeft gevonden. Dan kunnen er
ook nog borden met kopjes en mes

en vork opgehangen worden. Dit
betekent dat de gastvrije kamer-
verhuurder een vroegstuk weg te
geven heeft. Dus een bed pms een
kopje en mes en vork: „Zimmer mit
Frühstück". Iemand wierp een
moeilijkheid op. Eigenlijk betekent
Zimmer mit Frühstück „Kamer met
vroegstuk", zei de leperd. (Het
goed Nederlandse woord ontbijt
komt meer en meer in de vergetel-
heid). Men zou dus een bord met
een kamer er op moeten hebben.
Want nu kunnen de mensen wel
denken dat iemand alleen maar een
bed of twee bedden heeft zonder
dat men weet of er wel een kamer
omheen staat. Daar zit iets in. Ik
wil niet moeilijk gaan doen tegen
het scherpzinnige plannetje van
mijnheer Hugenholtz, maar als een
kamerverhuurder, die een bed an-
nonceert, dat bed in de tuin zet,
maken ze hem niks, want over een
kamer zegt zo'n bord geen klap.

Mijnheer Hugenholtz moet zich wel
even bezinnen op de juridische as-
pecten van deze aangelegenheid,
want ander krijgen we haken en
ogen. Maar zoals ieder goed idee de
kinderziekten in zich bergt, zal ook
dit borden-plan even wat wringen
hier en daar. Vooral als de Zand-
voortse verhuurders -gaan denken
dat borden zo snel mogelijk popu-
lair moeten worden in de bad-
plaats. Dan dreigt er een sfeer over
Zandvoort te gaan hangen waarin
men door de borden de parel niet
meer ziet. En toch speel ik met de
gedachte dat het natuurlijk ver-
schrikkelijk aardig zou zijn als
Zandvoort zich binnen afzienbare
tijd de borden-parel kon gaan noe-
men. Dan zou men spreken van dat
vriendelijke vissersdorpje aan de
Noordzee, verscholen achter duin
en bord.

Ik bedenk me plotseling dat men
onderscheid moet maken tussen een
bed, waarin men kan slapen en een
bed, dat alleen maar bed is. En als
er kopjes gebroken worden, die be-
taald moeten worden, heeft men
een bord, waarop een gebroken
kopje staat met een harde Neder-
landse gulden er- naast. Hoeft een
gebroken kopje niet betaald te wor-
den, dan staat er een net streepje
door de gulden. Is er stromend wa-
ter bij het bed, waarbij dan een
kamer wordt verondersteld, dan
laat het bord een keurig getekende
douche zien. Werkt de douche om
ds een of andere reden niet, dan
staat er een gestyleerd loodgieter-
tje onder de douche.
Als iedereen nu maar begrijpt wat
hier aan dé hand is, dan komen die
borden er wel.

Men heeft de Nederlandse gevoe-
ligheid gekwetst met die Duitse
opschriften van vorige jaren en die
gevoeligheid wordt vanzelfsprekend
niet gekwetst als er beeldtaal wordt
gebruikt.

Dat kan in huis ook. De bewo-
ners behoeven maar te zorgen dat
ze een aantal kaarten, waarop ai-
lerlei attributen en artikelen, die op
het verhuren, het recrcëren en Je
handel betrekking hebben, staan af-
gebeeld. Vraagt iemand iets in het
Duits, dan heb je maar een fcepaal-
de kaart te trekken en -je kunt het
antwoord zwijgend gavsn. Is do
Duitser in kwestie hardhoiend of
zelfs doof, dan duw je ham een lc-
vensgroot bord onder z'n neus.

BARTJEJ

gesteld op een inkomen van f 12.000
per jaar of een vermogen van
ƒ 50.000. Voor gehuwden zal deze
grens meestal hoger liggen.

Ongewijzigd blijft dus het ver-
haal op degene die de bijstand
heeft ontvangen, op zijn nalaten-
schap, op zijn onderhoudsplichtige
echtgenoot of gewezen echtgenoot
en tussen ouders en minderjarige
kinderen. Kosten van ondersteuning
van een minderjarige kunnen na het
intreden van diens meerderjarig-
heid slechts op zijn ouders worden
verhaald, voorzover deze kosten tij-
dens de minderjarigheid hadden
kunnen zijn voldaan.

De wijzigingswet brengt ook een
aantal wijzigingen aan in de pro-
cesvoering, in verhaalszaken. De
belangrijkste hiervan is de afschaf-
fing van de executoir verklaarde
staat van kosten. Voortaan geldt
voor alle verhaalszaken een zelfde
procesgang, waarbij de onderhouds-
plichtige vóóraf door de rechter
wordt gehoord.

De gemeentelijke diensten voor
sociale zaken of de ambtenaren van
het gemeentehuis kunnen belang-
hebbenden nadere inlichtingen ver-
strekken. Vele bejaarden, die tot nu
toe uit vrees voor verhaal op hun
kinderen een verzoek om bijstand
achterwege hebben gelaten, zullen
nu zonder dit bezwaar een beroep
op hulp kunnen doen.

Tot goed begrip diene tenslotte,
dat deze verhaalsbeperking geen
betrekking heeft op de onderhouds-
plicht of alimentatie op grond van
het Burgerlijk Wetboek.

Een gouden feest
Ter gelegenheid van hun gouden
huwelijksfeest en het 50-jarig be-
staan van hun hotel, recipieerde de
familie C. Keur j.l. zaterdag in hun
bedrijf aan de Zeestraat.

Tal van verenigingen, die in de
wintermaanden van de zalen van
hotel Keur gebruik maken, boden
de familie Keur hun gelukwensen
aan.

De voorzitter van de Zandvoortse
Bridgeclub, de heer J. G. Bisen-
berger, overhandigde 't bruidspaar
namens zijn vereniging een glas-in-
loodraam, vervaardigd naar een
ontwerp van de heer D. van der
Mije.

Namens de plaatselijke afdeling
van het Ned. Rode Kruis voerde de
heer J. C. Jung het woord en na-
mens de Zandvoortse Operettever-
eniging de heer C. Schaap. Ook zij
boden de familie Keur geschenken
aan, o.a. een pop in oud-Zandvoort-
se klederdracht.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Australië: ms Neckarstein, 8 maart

en ss Strathmore, 9 maart.
Brits-Oost-Afrika: ms Europa, 9/3.
Canada: ss Rijndam, 8 maart en

ss Queen Mary, 9 maart.
Ned. Antillen: ms Oranje Nassau,

7 maart.
Ned. Nw-Guinea: ss Perseus, 9/3.
Suriname: ms Jason, 8 maart.
Unie van Zuid-Afrika en Z.W.-Afri-

ka: ms Japara, 7 maart.
Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
De uitslagen van de in het afgelo-
pen weekeinde gespeelde wedstrij-
den luiden:
Heren:

HBS 2-ZHC l 1-0
ZHC 2-HBS 4 0-0
HBS 6-ZHC 4 1-1

Dames:
Siseo 1-ZHC l 0-2
ZHC 2-Saxenburgers 7-0

Junioren:
Meisjes a-HBS a 4-2
Meisjes b-Strawberries c 3-1
Jongens a-BMHC d 0-0
Jongens b-Eechtrop d 5-0
Jongens c-strawberries f 11-0

l



DE SPAR
geeft 30 zilveren

rijksdaalders per minuut!

Extra -voordeel deze iveek!

geldig van
V-16 maart

bij 3 pakjes Spar-margarine voor 120-10%

£.3-10%

eik 2e blik groene erwten
met wortelen van 60 voor

GRATIS DUBBEL ZEGELS

Chocoladepudding zondersuiker,

12 zegels = 6 et in uw zegelpot

Chocoladepudding met suiker, ^Q
12 zegels = 6 et in uw zegelpot

Haring in torn.saus buk 74
30 zegels = 15 et in uw zegelpot

groot pak, 500 gram IÖO
40 zegels = 20 et in uw zegelpot

HlSUWf ter kennismaking met dubbel zegels

Crème shampoo familiefies 140
5ó zegels = 28 et in uw zegelpot

Olie shampoo familiefies 125
50 zegels = 25 et in uw zegelpot

Zachte caramels 200 gram 74
30 zegels = 15 et in uw zegelpot

zoete wijn, fles JL/ÏJ
108 zegels = 54 et in uw zegelpot

Spar vleeswaren
verse vleeswaren

Snigworst
100 gram

Halve ehoc. eitjes 100 gram 5 9- 10%

Dragee eitjes 200 gram 39- 10%

Luxe Paasbonbons , _
100 gram OÖ-10%

Choc. kroquanteif jes _rt
100 gram ö"-10%

koek/e met 10%

Chocomandawafels
250 gram

y •• Deze aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 14 maart '61

Dat mag U riiet ontgaan,
leg een voorraadje aan
nu U een kwartje ver-
dient op elke 5 goudrepen.
Smaken: melk, puur en
melk-mokka.

KWARTJES

Kijk eens aan, de grote fa-

135, nu voor
TOD1 GROTE TUBE

Of twee Kleine tuben van
samen 140,

nu voor
ELK TWEEDE PAK et. VOORDELIGER

Heerlijk frisse tandpasta

2 DUBBELE STUKKENVOOR HALF GELD
Dit is de allermooiste droogkokende rijst

Neem - nu de schoon-
maak komt - wat extra
stukken zeep in huis. De
vanouds bekende kwali-
teit met palmolie.Nu 2 pakken

a 62 et. voor VOOR
SLECHTSProfiteer van 31 cent voordeel, en

van nog eens 10 % korting.

610308

HUIS TER HEIDE (U.)
RUIL-KOOP 2 kamerwo-
ning, parterre, mod. keuk.,
douchecel, c.v., v. en a.
tuin, voor idem in Zandv.
Leeftijdsgrens 50-70 jaar,
l pers. of echtp. Br. 190é
bur. Z. Crt.

WERKELIJK VOORDEEL - lO'L KORTING - 100*1. KWALITEIT

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aang. woning A'dam-Slo-
tcrvaart eengezins woning
bev. j woonhal, woonk., 2
gr. slp.k., douche en tuin.
Gevr. soortgel, woning te
Zandv. of omg. Br. nr.
1902 bur. Z. Crt.

GARAGE GEZOCHT omg.
BrederodGstraat-sterflat.
Br. nr. 1903 bur. Z. Crt.

MEISJE GEVRAAGD v.
halve of hele dg. Aanm.:
Kerkman, Haltestraat 63,
tel. 2214.

KLUSJESMAN gevr. voor
o.a. betimmeriiigswerkz.h.
Tel. 3845 na 7 uur n.m.

Gevraagd
voor direct H A N D I G
M E I S J E voor het mon-
teren van collier- en fan-
tasie-bijouterieën. Tel.3ÜS7.
Persoonlijk melden Firma
Orna, Partijzenstraat 14.

Te koop: THEEMEUBEL,
CAPOKMATR., VLOER-
ÉLEED 170 x 236, samen
oor ƒ 25. Het Huis in de

Duinen B 2-10.

B R O M F I E T S te koop
z.g.a.n. Marnix van St Al-
degondestraat 11.

Te koop keurige DAMES-
FIETS ƒ 50. Het Huis in
Duinen B 2-11.

WANDELWAGENTJE m.
zak en laag KINDER-
STOELTJE gevr. Br. nr.
1901 bur. Z. Crt.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverheer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Ririko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v/h Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbaclis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg l

B elastingaangiften
Het inwinnen van een des-
kundig advies spaart geld.
Admirtinistratiekanto or

B. Polak
Accountancy Belastingen
Hugo de Grootstr. 25, tel. 2282

Kinderoperette
„Jong Zandvoort"
ZATERDAG 11 MAART a.s. 8 uur
prevics opvoering van de operette

Tijl en de toverfluit
door kinderen van 6 t/m 12 jaar in
restaurant „ZOMERLUST".
Na afloop gezellig samenzijn.

Kaarten verkrijgbaar bij de be-
kende adressen.

Vergaderkalender
8 maart, Ned. Ver. v. Huisvrou-

wen, afd. Zandv., koffie-uurtje,
Meijershof.

8 en 9 maart, toneelver. „Op hoop
van zegen, toneeluitvoering, Mo-
nopole.

11 en 12 maart, Ned. Amateur To-
neel Unie (NATU afd. Haarlem),
toneelstudieweekeinde, Gemeen-
schapshuis.

13 maart, Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, afd. Zandvoort, lezing, Ge-
meenschapshuis.

13 maart, Stichting culturele kring
't Helm, cabaret Tingel-Tangel,
Zomerlust.

13 maart, Geref. mannenver. „Cal-
vijn, openbare vergadering in sa-
menwerking met A.R. kiesvcreni-
ging, Zomerlust.

15 maart, Fotokring „Zandvoort",
avond voor technische fotografie,
Gemeenscbapshuis.

18 maart toneelver. „Sandevoerde",
uitvoering, Zomerlust.

22 maart. Ned. Ver. v. Huisvr. afd.
Zandvoort lezing Gemeenschaps-
huis.

24 maart: Humanistisch Verbond
Gemeenschap Zandvoort lezing,
Gemeenschapshuis.

24 maart, personeelver. gemeente-
ambtenaren, kleurendia's.

24 maart, Ned. Chr. Vrouwenbond,
afd. Zandvoort, lezing, Jeugdhuis
Hervormde Kerk.

24 maart, N.V.V. Bestuurdersbond
Zandvoort, forumavond, Gemeen-
schapshuis.

25 maart: Accordeonver. „Zand-
voort, uitvoering, Zomerlust.

27 maart: Geref. mannenver. „Cal-
vijn", lezing, Zomerlust.

27 maart, toncelver. „Wim Hilde-
ring", toneelvoorstelling, Mono-
pole. ,

28 maart, Fotokring „Zandvoort",
dia-avond, Gemeenschapshuis.

30 maart, Ned. Protestandenbond
afd. Zandvoort, vrouwenmiddag
Brugstraat 15.

l—3 april, Fotokring „Zandvoort",
foto-expositie, Gemeenschapshuis.

12 april, Ned. Ver. v. Huisvr, afd.
Zandvoort, koffie-uurtje, Meijers-
hof.

17 april, Ned. ver. v. Huisvr. afd.
Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

25 april, Ned. Ver. v. Huisvr., afd.
Zandvoort, middag-excursie, Bak-
kum.

28 april. Hum. Verbond, Gemeen-
schap Zandvoort, lezing, Gemeen-
schapshuis.

28 april, Ned. Chr. Vrouwenbond
afd. Zandvoort, lezing, Jeugdhuis
Hervormde Kerk.

Zandvoortse Daraclub
De uitslagen luiden:

Draijer Sr-L. J. v.d. Werff, 1-1
Versteege-G. ter Wolbeek, 1-1
J. van Dijk-Ed. Fransen, 2-0
Th. ter Wolbeek-J. Ovaa, 1-1
J. Schuiten-Weber, 2-0
Van Beem-Draijer Jr, 0-2

Zandvoortse Bridgeclub
Na de tweede wedstrijd van de
derde competitie van de Zandvoort
se bridgeclub, staat het koppe
Peen-Stor met 117,59% op de eer
ste plaats, gevolgd door het team
mevr. Brossois-Sjouwerman me
116,20%. In de B-lijn heeft het da
meskoppel Bakkenhoven-Vader me
108,33% de leiding. Op de tweed
plaats volgen het koppel Brossois
Reijer en de fam. Brouwer me
106,71%. In de C-lijn heeft het kop
pel Mulder Smid-Notterman me
119,04% een grote voorsprong op
de fam. De Jong, 105.96%. In d
D-lijn staat de fam. Polak me
117,26% bovenaan.

Bij de viertallenwedstrijden ver
loor Zandvoort l van H.B.C. 2 e'
Zandvoort 3 van Figee 2.

Veg, overcompl. te koop:
UITTREKTAFEL m. plu-
hekleed t.e.a.b. Dr. Ger-
•cestraat 141, tel. 2888.

STRAND PASSAGIERS-
BOOT te koop, inh. 9 m',
30 pers., 45 pk dieselmo-
tor voorz. van schroeftun-
nel bijbehorende strand-
wagen m. lier, alles i.z.g.st.
Te bevr. J. B. Cramer, Ka-
rel Doormanstr. 2, Noord-
wijk aan Zee.

Effectenkantoor te Amsterdam vraagt

jongste bediende en
aankomende bediende
Reisgeld vergoeding, zaterdags vrij.
Inl. Haarlemmerstraat 11, telefoon 2624.

Wij vragen

JONGEN
die opgeleid wenst te worden tot Ie bediende.
Vakkennis, gewenst doch niet vereist, 17-22 jaai
Wij bieden u een prettige werkkring met gun-
stige arbeidsvoorwaarden, o.a.:
® naast de wekelijkse vrije middag één extra

vrije dag per 14 dagen.afwisselend op maan-
dag en zaterdag;

® bedrijfskleding in bruikleen;
8> Vergoeding van eventuele reiskosten.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden
tot de bedrijfsleider van ons filiaal Grote
Krocht 24 te Zandvoort.

WERKSTER GEVRAAGD
3 uur per week ƒ 5,50
Telefoon 2190

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakhen MOSSELEN.
T-ot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

VELG Wasmachines
Combinaties v.a. ƒ 598 met
2 motoren. Velo wasmachi-
nes v.a. ƒ 179. Uw oude
wasmachine heeft nog
steeds hoge inruilwaarde.
Ook uw adres voor KOEL-
KASTEN, , GASFORNUI-
ZEN, TV, RADIO-enz. enz.
Velo, Schoterwegt 34, Haar-
lem; Velo, Zeestraat 37,
Zandvoort. Vraagt vrij-
blijvend demonstr. aan huis

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 11 en
zondag 12 maart, 8 uur

Nederlandse Coinedie

Donna Diana

Maandag 13 maart, 8 u.
Nederlands ballet

Woensd. 15 maart, 8 u.
Toneelgezelschap

„Ensemble"
De huisbewaarder

Prijzen:-ƒ 1,26 tot f 5,-
(alias inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

K.J.C. „Noord"
De stand in de , competitie van de
maand maart is: 1. J. Hoogendijk
5633 p.; 2. mevr. Sabelis 5623 p.;
3. mevr. Paap 5311 p.; 4. IJ van 't
Hert 5175 p.

Daar kunt u heen
Monopole:

Maandag e en dinsdag 7 maart, 8 u.
film „Het bataljon der gedoem-
den"

Woensdag S en donderdag 9 maart,
8 uur „Op hoop van zegen" met
„Mijn zoons"

„Zomerlust"
Zaterdag 11 maart, 8 uur: Kinder-

operette „Jong Zandvoort" met
„Tijl en de toverfluit".

Stadsschouwburg:
Maandag G t.m. woensdag 8 maart,

8 uur: Toneelgroep „Ensemble"
met „Valstrik voor een man al-
leen".

Zondag 19. maart, 8 uur: Nederl.
Comedie met „Donna Diana"

Maandag 13 maart, 8 uur: Nederl.
Ballet.

Woensdag 15 maart, 8 uur: Toneel-
gezelschap „Ensemble" met .,De
huisbewaarder".

Krelagehuis, Haarlem
T. e. m. 10 maart: Voorjaarsbeurs

voor de vrouw, 10-5 en 7-11 uur;
5 maart 1-5 en 7-11 uur

ABONNEERT U,
op de

ZANDVOORTSE '
COURANT
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MIJN ZOONS
„Op hoop van zegen" bracht stuk van Azthur Miller

Wanneer een amateurtoneelgezelschap ergens het risico loopt bij een
opvoering van een toneelstuk te vervallen in lachwekkende melodrama-
tiek, dan zou het moeten zijn bij het Amerikaanse toneelspel in drie
bedrijven van Arthur Miller: „Mijn zoons". En tekst en handeling van
dit stuk lenen zich bij uitstek voor deze „ontsporing" en het zou jam-
mer zijn wanneer wij hadden moeten constateren dat het beproefde
gezelschap van Op hoop van zegen de situaties, waarvoor mr. Miller
zijn executanten plaatst, niet had aangekund.

Dat deze naarstig naar goede stux-
ken speurende toneelgroep het iet-
wat sombere spel tot een meer dan
goede opvoering bracht, mag direct
toegeschreven worden aan de be-
kwame leiding van de regisseur, de
heer J. Bisenberger, die het tiental,
dat woensdag en donderdag j.l. voor
het voetlicht trad, naar een uitste-
kende prestatie voerde. Dit in het al-
gemeen. Dat er kleine schoonheids-
fout3es" waren en dat het eerste
bedrijf vrij mat begon, doet nau\ve-
lijks iets af aan deze merkwaardige
opvoering, waarin de dames en he-
ren van Op hoop van zegen in het
tweede en derde bedrijf tot fraaie
spelprestaties kwamen.

Ditmaal willen wij eens afwijken
van de gewoonte om het decor ais
het sluitstuk van de recensie te ver-
melden! Dit was een prachtig staal-
tje vakmanschap van de heer Wim
Sluijs, die het toneel van Monopole
op knappe wijze had herschapen, in
de achtertuin van een Amerikaanse
villa .waarbij de achtergevel van het
huis (met verlichte vensters en open
slaande tuindeuren) een bijzonder
aardig effect gaf.

Wat het stuk zelf betreft: een
zwaar met spanningen geladen ver-
haal van een harde industrieel, die
in de oorlog rijk is geworden, door-
dat hij het niet al te nauw nam met
de morele zijde van zijn vak. Hij is
namelijk vliegtuigfabrikant en eens
levert hij aan de Amerikaanse lucht-
strijdkrachten machines af, waar-
van een der cylinderkoppen 'n bijna
onzichtbare breuk heeft. Als hij
tegen de financiële konsekwenties
opziet om deze serie motoronderde-
len terug te nemen en ze dus afle-
vert, storten verschillende vliegtui-
gen neer, waardoor een en twintig
jongemannen de dood vinden Hij
laat zijn compagnon voor de gevol-
gen opdraaien. Deze Komt In de ge-
vangenis en hij zelf wordt uit voor-
arrest ontslagen wegens gebrek aan
bewijs. Hij keert terug- in zijn om-
geving en zet z'n bedrijf voort te-
zarnen met z'n. zoon, Chris. Zijn
andere zoon is in de oorlog als ver-
mist opgegeven. Hierdoor onstaan
tal van spanningen in het huis van
Joe Keiler, wiens vrouw Cathy nog
steeds denkt dat haar zoon terug
zal komen. Larry blijft echter weg
en met de jaren heeft er zich een
soort navrante mythe rond zijn (af-
wezige) figuur gevormd. Er hangt
een verwrongen sfeer van tragiek
en zwaarmoedigheid in het huis van
Joe Keiler, die niet kan verhinderen
dat hij ontmaskerd wordt door de
zoon van • zijn compagnon. Het ta-

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

maart berijdbaar
12 11.25 6.30 —.— 19.30 15.30-22.30
13 0.20 8.— 12.56 21.— 4.30-10.30
14 1.32 9.30 13.54 22.— 5.30-11.30
15 2.22 10.30 14.43 22.30 6.30-12.30
16 3.11 11.— 15.28 23.30 7.00-13.30
17 3.54 12.— 16.11 24.— 8.00-14.—
18 4.35 —.— 16.50 12.30 8.30-14.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Burgerlijke Stand
3—9 maart 1961

Geboren: Linda, dochter van P. J.
Delies en E. Faber; Francis Jeroen,
zoon van N. F. Valks en W. M. van
Soolingen.

Ondertrouwd: Adolf F. W. van
Graas en Wiltraud Silla.

Gehuwd: Arie Drommel en Ma-
rianne Margaretha Duijvis.
Overleden. Marijtje van den Brink,
oud 73 jaar, gehuwd geweest met J.
W. Mesland.

Geboren buiten de gemeente:
Jacinto Edwin, zoon van R. L.

Caguiat en C. Payawal; Peter Theo-
dorus, zoon van G. M. Ruiter en M.
F. van Rijsinge; Johanna Cornelia,
dochter van J. G, Molenaar en E.
Derks; Jeannette Aleida Theresa,
dochter van W. C. S. Bluijs en B.
A. C. van der Meij; Cornelieke Al-
berdiena, dochter van J. C. de -Man
A. M. de Graaf; Robert Jan, zoon
Van J. Ouwerkerk en C. Emous.

melijk ingewikkelde verhaal bereikt
z'n climax als Ann, de verloofde van
de gesneuvelde Larry, in het huis
van Joe Keiler verschijnt om Chris,
Larry's broer, te ontmoeten. Ann
wordt daar opgezocht door haar
broer, George, die ontdekt heeft dat
zijn vader de schuldige niet kon
zijn. Als Ann — die de liefde, wel-
ke Chris haar toedraagt — beant-
woordt, tenslotte aan Cathy een
brief laat lezen, waarin Larry af-
scheid neemt van haar en zelfmoord
pleegt omdat hij niet verder kan le-
ven met de wetenschap dat zijn va-
der een en twintig kameraden van
hem de dood heeft ingestuurd, vol-
gen de dramatische scènes elkaar
snel op. Joe schiet zich door het
hoofd. Een naar veler oordeel wei-
licht logische afronding van een
met sentiment doortrokken stuk,
maar tevens een welhaast klassiek
geworden oplossing, die geen oplos-
sing geeft, omdat de problemeulast
eenvoudig wordt verschoven naar
de achtergelaten familieleden.

Joe Keiler werd op aanvaardbare
wijze gespeeld door Jan Bos, die In
dit soort rollen bijna altijd in z'n
element is. Hij kwam in het eerste
bedrijf wat traag op gang, maar
kwam in het tweede tot vaak zeer
goed spel. Zijn vrouw, Cathy, werd
op sublieme wijze gebracht doof
mevr. Jo Bisenberger-Kromhout, die
-een uitgesproken talt&t voor dra-
matiek heeft. Haar eenzame ge-
vecht tegen de Intuïtieve weten-
schap dat haar zoon dood is en deze
— tegen alle beter weten in — wil
laten leven, was een prestatie van
een ras-toneelspeelster. Chris, zoon
van Joe en Cathy, werd verrassend
goed vertolkt door Wim van der
Moolen, die in het uiteindelijke con-
flict met zijn vader, indringend spel
te zien gaf. Zijn dictie in emotione-
le scènes was dikwijls zeer goed.
Hij was een volwaardige tegenspeel-
ster van mevr. Bisenberger. Mej. Ti-
neke van Dalen had niet de minste
moeite, naar het ons voorkwam,
met de rol van Ann, die haar bij-
zonder goed lag. Haar typeringen
zijn raak en ze heeft een ontwik-
keld gevoel voor spelsituaties. In
haar hopeloze verwardheid toen
haar broer George haar kwam ha-
len, was zij meer dan goed. Deze
George overigens was weer een ga-
knipt rolletje voor Adri Bisenberger,
die monter en vastberaden omhoog
klimt op de toneelladder, waar hij
zich bijzonder thuis schijnt te \oe-
len. Zijn spel was natuurlijk en ge-
makkelijk. Alleen zouden wij graag
ïien dat hij z'n handen wat In be-
dwang hield en niet zo dikwijls aan
z'n costuum plukte.

In de overige rollen, die hier en
daar zorgden voor sfeertekening en
onderstreping van de benauwende
situatie in het huis van Joe Keiler,
kwamen Jaap Bos en Tineke Smit
resp. als Frank Lubey en Lydia, zijn
vrouw, tot verdienstelijk spel. Leen
Paap, als dokter Jim Bayliss, en
mevr. Riek van Koningsbruggen,
als Sue, vrouw van dokter Bayliss,
waren vaak wat onverstaanbaar
door aan het einde van de zinnen
afzwakkend stemgeluid. Hun spel-
opvatting maakte weer veel goed!
En dan was er door de auteur nog
een figuur (t je) aan het spel toege-
voegd: het buur jongetje Bert, dat
door Joe Keiler is „aangesteld" om
te fungeren als luisterpost in de
buurt, hoe „men" reageert in de
omgeving en wat men zegt Op
een kinderlijk aandoenlijke manier
deed Bertje van Bakel zijn plicht
en iedereen — hijzelf misschien wel
het meest! — had er plezier in.

De gebruikelijke bloemen aan het
einde en het aparte presentje voor
de kleine Bert, waren alleszins vor-
diend!

H.W.

Sedert 1849

U kiest uit:
200 fauteuils
BOOT meubelen
Gierstr. 52-54-56
Haarlem

ER GAAT IETS VERLOREN

Prof.

T-

Aan de lange reeks vin deerlijke cultuuruerliezen valt
nog één bitter stuk toe te voegen. Noemen loij het: de
ondergang van het landschap, daarmee bedoelende net
verloren gaan van de ongerepte natuur, die eens bijna
overal de mens in zijn looonplaatsen omringde. Dat inkrim-
pen van de vrije natuur is een verschijnsel, dat zich voor

ieder land, voor iedere streek in verschillende graad van bedenkelijkhnid
voordoet. In ons kleine^ dichtbevolkte land kan men enkel met wat lint-
bebouwing en slechte villaparkjes een'"ga,nse streek in enkele jaren tijds
in de grond bederven. Hoe heb ik in een halve eeuw het edele Kenne-
merland, romantischer gedachtenis, ontluisterd gezien.

Nederland is in de hoogste mate vatbaar voor het euvel, waarvan
wij spreken. Toch zijn ook hier nog wel streken, die tot dusver maar in
geringe mate door het kwaad zijn aangetast. Maar het vreet overal
voort, tot in de bossen van Zuidoost-Europa, en het vreet veelden snel.

Het is een verschijnsel, dat nu tegen het midden der eeuw' het best
in zijn volle omgang kan worden verstaan en het diepst betreurd door
hen, die nu oud zijn, want zij hebben het zien opkomen en zich uitbrei-
den. De jongeren hebben dat niet of nauwelijks meer; die zijn al in een
verfomfaaide natuur opgegroeid en zij weten niet, wal zij zeggen, wan-
neer zij ons ouderen om onze rouw over verloren schoonheid vertraagde
romantici schelden. Men moet vaderlandse streken hebben gekend, waar
binnen de omtrek van een heel district nog geen kunstweg bestond, zo-
als ik vijftig jaar geleden Westerwolde en grote delen van Drente heb
gekend. Laat men vooral niet denken, dat wij het hier enkel over wat
verdwenen schoonheid hebben, die weer door andere vervangen is. liet
is cultuurvernietiging waar wij van spreken, 't onbruikbaar maken van
de aarde tot echte cultuur, tezelfder tijd dat men haar geschikt maakt
tot exploitatie en tot opbrengst van altijd meer nuttige produkten.

De botanicus, prof. Baas Becking heeft eens gezegd, niet als boutade,
maar in de volste ernst: „God heeft de natuur gemaakt en de mens de
woestijn". Wij kennen allen de klassieke voorbeelden van door ontwou-
ding bedorven land: Campanië, Sicilië, en hoeveel meer. Volgens de gro-
te botanicus, die ik zoeven noemde, gaat echter de waarheid van zijn
uitspraak nog veel dieper dan de algemeen bekende historie pleegt te
vermelden. Overal waar buiten de poolgebieden nu de grote woestijnen
zijn, levert de bodem nog de sporen op van een bloeiende vegetatie, die
aan de verdorring moet zijn voorafgegaan. Dit seculairc proces van
landbederf voltrekt de mens — ten spijt van ernstige zorg voor her-
bebouwing in 't klein — heden nog dagelijks overal, waar hij misselijke
steden laat opkomen als giftige paddestoelen, daar waar eens bos of
heide was.

Het is in zekere zin misschien een onontkoombaar euvel. In econo-
inische of agrarisch-demografische termen gedacht, moet de conclusie
luiden, dat het niet anders kan. De aarde moet haar bewoners voeden
en daartoe zal steeds meer iedere duimbreed grands voor exploitatie,
produktie en industrie open moeten staan en men kan nu eenmaal niet
dr hele aarde tot natuurmonument verklaren. Intussen wordt plek na
plek ongeschikt tot het voortbrengen of onderhouden van cultuur. Het is
•mij nooit zo pijnlijk bewust geworden als tijdens een rondrit, die ik met
enkele vrienden maakte, door de stadsuitbreiding van een grote stad in
liet noorden van de Verenigde Staten. Eindeloze en troosteloze lelijkheid,
een Inferno zonder poëzie, een oord van verschrikking, verloren voor al-
les wat waarlijk cultuur mag heten.

Het is niet enkel schoonheid, zeiden we, wat verloren gaat bij de
schending van de ongerepte natuur. Toch is ook die schoonheid een heel
groot ding. Wie haar, waar dan ook, in haar volle zuiverheid geleend
heeft, weet welk een levenswaarde zij vertegenwoordigt. Het is veel
meer dan enkel een idyllische of romantische achtergrond, die ver-
dwijnt, waar een landschap verminkt wordt. Er gaat iets te loor van
de zin van het leven.

Fragment uit': Geschonden wereld



Mensen en zaken
Zo worden steeds groter!

Vroeger — hoe kort is 't nog gele-
den! — waren ze volgzaam en te-
vreden met een simpel genoegentje.
Niet dat ze nu ontvreden zijn
maar er is iets anders in de verhou-
ding tussen vader en moeder oner-
zijds en de kinderen andeizijds ge-
komen. Dat is logisch en begrijpe-
lljk en eigenlijk ook wel prettig.
Want veronderstel dat ze sfil ble-
ven staan en zich niet meer ontw:k-
kelden tot vrije en zelfstandige
mensen.

Toch kan vader het niet laten zo
nu en dan eens met z'n gedachten
in het verleden te zijn. Moeder is
daar wat minder gevoelig vror,
naar 't schijnt. Die heeft haar han-
den vol aan het heden, zegt ze. En
daar heeft ze wel gelijk in. Het is
nu eenmaal aan vader gegeven
midden in 't heden te zitten en aan
de toekomst te denken, maar ook
— in z'n stoel aan z'n sigaar trek-
kend — af en toe te verblijven in
het dromenland van een voorbije
tijd.

En hij denkt aan z'n oudste, toen
ze als meiske van zes, misschien ze-
ven jaar, haar poppen aan- en uit-
kleedde en met Netty van de over-
kant ruzie maakte! over een kope-
ren ringetje! Vader, ziet z'n oudste
zoon — toen amper vier jaar —
toen hij op een avond thuis kwam
én hoorde van moeder dat het ke-
reltje hard ziek was. Moeder had
zorgen, want Stef had hoge koorts.
Vader bleef die nacht bij z'n zoon,
omdat moeder al de hele dag met
hem opgetrokken had. Wel tien
keer moest vader toen in die nacht
naar het kinderbedje als Stephen
schreeuwend wakker werd en
steeds maar water moest hebben.

O ja, en Roland, die altijd met
Gijs op avontuur ging en dan
prompt opeens onvindbaar was. Dan
ging Gijsjes vader er met de i'ets
op uit om na een half uur met de
twee jongens in triomf door de
Westerparkstraat te komen fiet.sen.

O, zei hij eens, ze lagen In de
duinreep te slapen!

En Sjoerd lag eens in het zioken-
huis, toen hij nauwelijks praten
kon. Als moeder hem dan bcz;-cht
en na een uurtje weg moest, huil-
de hij altijd en van de weeromstuit
huilde moeder dan mee.

Opeens komt vader met een
schok tot de werkelijkheid terug.
Hij hoort Annelies in de keuken te-
gen moeder zeggen: Mam, ik moet
vrijdag je rok en je blouse aan...
En ze strijkt paps over z'n hoofd
en vraagt: Heb je even een riks
voor me, misschien krijg je 'm te-
rug, misschien niet!

Ze loopt op hoge hakjes en als
ze de kans krijgt, draagt ze moe-
dcrs truitjes en jurken. Ze trekt
een ladder in haar nylons en pikt
die van moeder, want ze moet met
een vriendje naar de schouwburg!

Stephen z'n stem. slaat zo nu en
dan een beetje over. Dat komt om-
dat hij die soms hard gebruikt te-
gen mams en z'n andere huisgeno-
ten. Dikwijls pruimt z'n goede moe-
der dat niet en dan oarst het la-
tente conflictje uit tot een 'ütput-
tende woordenstrijd, die meestal
eindigt in een mokkend zwijgen van
de stoere bink! Overigens is hij
bijna altijd sportief.

Eens zag vader hem met een
meisje achter op z'n fiets. Da4: is
niets bijzonders en vader zei
's avonds dan ook heel onschuldig:
Dat was een aardig grietje, dat je
vanmorgen hij je had, jongen.

Grootmoedig antwoordde Stepnen:
Ja, hè? Wil jij d'r hebben?

En Roland vergeet soms te ge-
hoorzamen. Dat is erg lastig, vooral
voor hem zelf. En dat hij ongelofe-
lijk kan treiteren, is helemaal gueu
geheim meer in de buurtschap. Ver-
moeiend zijn de uitbundige twisten,
die hij met Stephen uitknokt. Hij
kan natuurlijk nooit z'n gram krij-
gen bij z'n vier jaar oudere broer
en dat verhaalt hij wel eens op
Sjoerd, die voorlopig geen gevoel
voor humor in deze dingen heeft.

Maar Sjoerd gaat op z'n zevende
jaar al helemaal alleen op de trein
naar Overvcen om z'n zieke vriend
in het Marinehospitaal te bezoeken.
Zeker, daar zit een enorm stuk
zelfstandigheid in.

Tja, peinst vader, ze stellen nogal
nadrukkelijk hun plaats in de
maatschappij aan de orde. En hij
neemt zich voor moeder toch eens
te vragen wat Annelies nou eijrsn-
lijk bedoelde met die onhartelijke
opmerking van eergisteren, om
maar niets te zeggen van dat ge-
zicht, waarmee ze gisteren thuis
kwam!

Gut, jongen, zegt moeder dan,
dacht je nou heus, dat ik daar bij
stil stond? Ze weet het toch zolf
niet? Er is niets aan de hand.

Ja, er zijn momenten waarop
moeders verschrikkelijk filosofisch
kunnen zijn.

Natuurlijk, er is niets aan de hand.
Noem 't maar niets! Maar dat be-
doelt moeder ooK niet, gelooft va-
der. Er is wel wat aan de hand,
maar het is niets om ongerust over
te zijn. En dat zal ook wel zo zijn.
Ze zoeken allemaal hun eigen plaats
en hun eigen levensvorm. Je doet
daar als voorhoofd-fronsende var'er
akelig weinig aan. Misschien dat
moeder

Enfin, je kunt op een afstandje
toekijken en glimlachend constate-
ren dat 't hun waarachtig wel lukt!

MOMUS

Tussen zes en zeven
Nederland rebelleerde op poliiieke conferentie

i
De vaderlandse haan heeft in het Europese politieke overleg oproer ge-
kraaid en de echo's van dit verrassende geluid zijn nog niet verstomd.
In het begin van februari heeft de Nederlandse minister van buitenlandse
zaken, de heer Luns, tijdens de zes landen-conforentie in Parijs, vol-
komen onverwacht een grimmig en onverzettelijk gezicht getoond, iets
dat men van deze plooibare bewindsman niet gewend is.

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeer-iverk

Telefoon 2937 of 02500-17069

De ooi zaak van deze weerbarstige
houding was dat de conferentie, die
als vooroverleg tussen de zes v. a-s
bedoeld, in feit2 werd gedirigeerd en
geredigeerd door West-Duitsland oa
Frankrijk. Tegen deze twee grote
partners stak de Nederlandse haan
zijn kam omhoog, in de hoop djr de
andere kleine landen wel zouden
volgen. Een hoop die vrijwel direct
in rook vervloog. Nederland rebel-
leerde alleen achter de conferentie-
tafel. De directe aanleiding toe de
moeilijkheden vormde 't door West-
Duitslaiid en Frankrijk ter tafel ge-
legde communiqué, dat alleen maar
ondertekend behoefde te worden.

Hot stuk hield in, een overeen-
komst over een nieuwe Europese po-
litieke confederatie. Een politicKe
samenwerking, gegoten in de vovm
van de E.E.G. Dit wilde zegg-cn, dat
dit lichaam naast "economijulie ook
politieke macht zou krijseu en nat
alles zonder Engeland, dat in een
Europees geheel toch moelijk kan
worden gemist. Engeland is Je lei-
dende partij in het '.weede Europese
blok, de zeven landen omvattende
E.V.A.

De Nederlandse minister had ech-
ter meer bezwaren tegen het com-
muniqué dan alleen het ontbreken
van mogelijkheden 'voor samenwer-
king met Engeland. Wat hem vooral
zo verraste was de 'vaderlijke eens-
gezindheid van de twee grote sta-
ten, Frankrijk en ' Duitsland. Hij
voelde er niets voor door deze twee
landen te worden geregeerd.

Hij verweet de beide landen, niet
genoeg rekening te. hebben genou-
<len met de belangen van de kleine-
re partners. Het zou gein ideale t>l-
tuatie zijn, wanneer we een Euro-
pees gebouw krijgen, waarin 'lo
kleinere landen alleen mogen ronr;-
lopen aan de hand' van de grote
broers. De Nederlandse minister
heeft gewezen op de afspraak, die
was gemaakt, dat er geen beslissin-
gen zouden worden, genomen. Toch
werden zij afgedwongen. Althans
het werd geprobeerd.

Door het verzet van de minister
van Buitenlandse Zaken is er nog
geen beslissing over het politieke1

Europa der Zes genomen. Die is uit-
gesteld tot de nieuwe bijeenkomst
der zes regeringsleiders of -afge-
vaardigden op 19 mei in de West-
duitse hoofdstad ,Bonn. In de tijd,
die hiertussen ligt, 'moeten de ver-
schillen tussen beide kanten worden
opgelost. Naar verluidt, heeft miris-
ter Luns hiervoor een diplomaüeM
offensief ontketend, dat er op is ge-
richt steun te vinden onder de E.E.
G.-partners voor» zijn afwijzende

SALON

öiukema
Internationale coiffures

Manicure --- Teinture
American Ten minute

Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II; tel. 2723

Ouderavond Plesmanschooli >
J.l. donderdag 2 en{ vrijdag 3 maart
organiseerde de dr. Albert Ples-
manschool een ouderavond in res-
taurant Zomerlust. j Het programma
van beide avonden werd verzorgd
door leerlingen uit tde hoogste klas-
se o.l.v. het hoofd van de Plesman-
school, de heer J.-'Ramkema. In een
vlot tempo brachten de scholieren
een aantal schetsjes ten tonele en
zongen verscheidene liedjes.

Dat de aanwezigen er voel plezier
aan beleefden, bleek wel uit de
spontane reacties vanuit de zaal.
Tot slot van het programma weid
een kort filmpje vertoond.

De ouderavond werd geopend en
gesloten door de voorzitter van de
oudcrcommissie, de heer Hamelink.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Programma voor zondag 12 maart:

Heren:
ZHC 1-Zuidwijk, 14.30 uur
HBS 5-ZHC 2
ZHC 3-Strawberries 4, 11.30 uur
ZHC 4-Aliiance 6, 12 uur

Dames:
ZHC 1-Strawberries 2, 12 uur
Ever Swift-ZHC 2, 12 uur.
Jeugdwedstrijden zaterdag
Jongens a-Strawberries b, 15.30 uur
Alliancc h-Jongens c
Jongens d-Alliance, 16 uur
Meisjes a-Alliance c, 14.15 uur
Ever Swift b-Meisjes b,
BDHC f-Meisjes c

houding t.o.v. de Frans-Duitse plan-
nen. Verscheidene ambassadeurs
heeft hij in Den Haag ontvangen.
Hij kan nu doen wat hij vóór fe-
bruari had willen doen, namelijk op
diplomatiek niveau overleggen, hoe
uiteindelijk de kaarten op de confe-
rentie-tafel zullen worden ge'.egf1

wanneer op 19 mei in Bonn wordt
vergaderd. De vorige maal was dal
onmogelijk gemaakt doordat Frank-
rijk en Duitsland, vertegenwoordigd
door Do Gaulle en Adenauer, één
dag voor de conferentie der Zes bij-
cenkwamen en het communiqué op-
stelden.

Zal het rumoer, dat door minister
Luns in de Europese Kamers is, ont-
ketend, resultaat hebben Daarbij zal
veel afhangen van het gesjjrekj' daj;
de Duitse Bondskanselier ' en de
Franse president opnieuw' één *"dag
voer de mei-conferentie, op" 18 mei,
zullen hebben. Wanneer daar op-
nieuw een resolutie wordt klaarge-
maakt, die de andere E.E.G.-leden
de volgende dag maar hebben te ori-
dertekenen, dan is nog alles voor
niets geweest.

Minister Luns wil voor een poli-
tieke integratie van Europa de
W.E.U. ,de Westeuropese Urne, ge-
bruiken. In dit lichaam heeft ook
Engeland een plaats gekregen. On-
langs is dit orgaan, kort na de con-
ferentie der Zes, bijeengekomen.
Engeland verklaarde in die vergade-
ring bereid te zijn tot nauwere eco-
nomische samenwerking te willen
komen tussen de Zes en de Zeven.
Maar voor deze pijler onder de zo
belangrijke brug tussen de beide
Europese blokken werd een voor-
waarde gesteld: politiek overleg met
de Zes. Engeland doet dus ook alle
mogelijke moeite vaste voet te krij-
gen op het Europese vasteland
Daarbij nu geholpen door Neder-
land. In mei zal worden beslist of op
de tenen aan de voet zal worden ge-
trapt, of dat de rest van het (En-
gelse) lichaam zal worden brnnenge-
haald. Er zal dan ook een antwoord
worden gegeven op de vrap<? of de
kleine Europese landen, waaronder
Nederland, een stem in :iet kapit'.c]
zullen blijven behouden of sjedegra
deerd zullen worden tot 'vat rumoe
rige maar verder onmondige sc-hool
jongens.

Raad in april
De eerstvolgende openbare bije2n
komst van de y.3meenteroaa vind'
plaats op dinsdag 4 april a.«t

Geen woning in februari
Ook in de maand februari kwam in
de badplaats geen enkele woning
gereed. Wel werd in de afgelopen
maand een begin gemaakt met de
bouw van 37 woningen, zodat eind
februari 158 woningen in aanbouw
waren.

!

Strandwachters bijeen
De Zandvoortse reddingsbrigade
organiseert hedenavond en vrijdag
avond 17 maart in het Gemeen
schapshuis een tweetal oefenbijeen
komsten voor de strandwachters
De bijeenkomsten staan onder lei
ding van dokter J. Zwerver.

Districtskampioen
Bij het politie-districtskampioen
schap cross-country heelt , de heex'
U. Bouma, lid van de gemeentepo-
litie, beslag gelegd op de eerste
plaats in de seniorenklasse en ho1

kampioenschap van het district
West van de N.Flö.B. <

Vandaag heef t tijde he'er, .Bouma
deelgenomen aan', de ' , nationale
kampioenschappen cross-country in
Soestdijk. '

Bridgen met de beurs
Woensdag 15 maart gaat de Zand
voortse Bridgeclub naar Amsler<
dam voor de jaarlijkse wedstrijd te
gen de bridgeclub ,,EfJ>rtenbeurs"

Geslaagd
Woensdagavond zijn in het Sport
fondsenbad te Haarlem de heren K
van der Mije en J. Schuiten, leden
van de Zandvoortse Reddingsbriga-
de, geslaagd voor 't diploma Jeugd'
brevet 2.

Jaarvergadering
Do speeltuinvereniging „Kinder

vreugd" houd), a.s. vrijdag 17 maar
in Ons Gebouw de jaarvergadering,

Amusement voor bejaarden
A.s. woensdag 15 maart organisae-
de bejaardensociëteit „Voor Anker'
in restaurant „Zomerlust" een amu
sementsprogramma, waaraan o.m
een Tyroler gezelschap medewer
klng zal verlenen met zang en

PRE'D'ÏKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 12 maart <

10,30 uur:'Thej. ds:,W. H. ,B;uijs.
Jeugddiensj; ihj. het jeugdhuis,-. |j|

19 uur:||dsj)|É. Saralper yp,n'[yoor-
schoten.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: spr. de hr G. de Zeeuw.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 12. maart

10.30 uur: ds. H. J. W. Modder-
man (rem.) uit Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
Zondag 12 maart

10 u.: dr. P. J. Richel van Heem-
stede. Belijdenis des Geloofs en
Viei-inp; H. Avondmaal.
17 uur: dr. P. J. Richel. Viering
H. Avondmaal en Nabetrachting.

PAROCHIE H.H. AGATHA,
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.

Hoogmis en ,11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
's Avonds om 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 u.; 's avonds om 7.30 u. Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 14 maart

15 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. J. W. van Zei]l.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 12 maart, 9.45 uur, 402 m
radiotoespraak door de heer S. Sou

ma. Onderwerp: Alledaags huma

A.R.-bijeenkomst uitgesteld
De voor a.s. maandag aangekondig-
de bijeenkomst in Zomerlust, geor-
ganiseerd door de Geref. mannenver,
Calvijn in samenwerking met de
A.R. kiesvereniging, waar de heer
Biesheuvel, lid van de tweede ka-
merfractie van.' de A.R., zou komen
spreken, is tot nader aankondiging
uitgesteld.

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en
A P O T H E E K D I E N S T

r '

DOKTOREN: , J,
P. Vijlbrie'f
Hogeweg 43, telefoon 3355 ,i,

WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720

APOTHEEK:
11 t.m. 17 maart:

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71.
telefoon 3073

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor apoedge-
vallen.

Zondag 12 maart
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem, telefoon
13164

Herplaatsing wegens "misstelling
Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstel-
ling ondervonden bij het overlijden
van onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder
AAGTJE TEROL-VAN KEULEN

betuigen wij allen langs deze weg
onze hartelijke dank. In 't bijzonder,
Dr. P. Flieringa en Zr. A. Langevel.^,,
voor hun toegewijde hulp tijdens
haar ziekte en bij het overlijden. ' [|

Fa-m. TeriA
Zandvoort, maart 1961
Da Costastraat l ,

i
Vergadering Rode Kruis J
De afdeling Zandvoort van het Ne-
dei'laiidse Rode Kruis organiseert
donderdag 16 maart a.s. de jaarver-
gadering in hotel Keur. j

Dinsdag 14 maart vindt in boven-
genoemd hotel de jaarlijkse bloed-
afname-avond plaats. Zij, die zich
als donor beschikbaar willen stel-
len, kunnen zich opgeven zij de heer
M. Bantjes, Groen van Prinstorjr-
plein 5.

330 jaar schaarkunst
Op uitnodiging van Je afd. Zand-
voort van de Ned. Ver. van Huis-
vrouwen, houdt mevr. L. Kerp-
Schlesinger op maandag 13 maart>
a.s. in het Gemeenschapshuis e'cn
causerie' over .,Drie en een halve
eeuw schaarkunst in Europa en
Azië". 1

Een nieuwe lente,
een nieuw geluid l
Schakel ;uw oude radio uit!
PHILIPS RJLDIÖ -

moderne vormgeving vanaf ƒ 298,—
Philips draagbare radio, nieuw mo-
del, voor uw vakantie ƒ 178,—

JPHILIPS -TELEVISIE 53 cm, automatic van ƒ 995,- thans 945,
.Uw oude- radio en televisie hebben inruilwaarde! i <• \
Komt U eens kijken en luisteren?

jWij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.
•il

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECÏALIST JT • Xl« f wlLCLCH
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652

Thans ook feL 4200

Th. v.d. MEULEN
Tandarts

-J

Zaterdag 11 maart
AFWEZIG

WONINGRUIL; ,
'Aang. mod. jrS-kamerilat'
3e et. a.d. Haarl.weg Arri-'
s'terdam. GevrJ'- woning te'
Zandv. Br. nr. 2002 Z. Crt.

Gevr. gom. ZITSLAAPK.
m. kookgel.h. v. oudere da-
me, juli en aug. Br. nr.
2003 bur. Z. Crt. -

Gezin (m. 2 kl. k.) zoskt
GEM. KAMERS ged. april
of mei. Br. 2001 bur. 2.C.

In mei te huur gevraagd
aan 'zee of onmiddellijke
nabijheid daarvan een
RUIM HUIS mi minstens
vijf slaapkamers. Brieven
aan R. Brummer, Wagner-
laan 23>' Büthoven.

Gevr. GARAGE van 15/4
tot 1/9 óf doorl. Br. 2004
bur. Zandv. Courant.

B.z.a. HULP.. i.d. huish.,
Liefst in zakengezin met
kind., van april tot sept.
Intern. Tel. 020-718607.

Lampekappennaaster
OVERTREKT alle soorten
LAMPEKAPPEN billijk.
Telefoon 3195.

Dienster gevraagd
voor het strand. Br. ond nr
2004 bur. Z. Crt.

Gevr.:, HUISH: HULP,
dag., eyt. dag en nacht.
Nieberg, Boulevard Paulus
Loot 79a, tel. 4121.

Gevr.: WERKSTER l ocht.
p.w. Gort van der Linöen-
straat 2 flat 32, tel. 3910

WERKSTER gevr. l ocht.
p.w. Frans Zwaanstr. 68,
telefoon 3621.

WERKSTER gevraagd, 2
ocht. p.w. Emmaweg 10,
telefoon 2844.

NET MEISJE gevr. van
9-4 uur.'
Boul. Paulus Loot 55. ' !

WERKSTER gevr. v: enk.
ocht. ?Mevr. Gerke, . Kóst-j,
verlorenstraat 103. - f] rij

HUISH. HULP GEVR. van
9—3 uur; zaterdags tot l
uur. Erederodestraat 25

Gevr. JONG MEISJE als
hulp i.d. huish. 9-4 u. Ter
Bruggen, Lijsterstraat 5,
tel. 3788.

Gevraagd: een flinke
3e of 2e BEDIENDE
en een LEERLING.

Banketbakkerij B. Bosman
Kerkstraat 22. >

WERKSTER gevr., ƒ 1,50
p:u. Br. nr. 2005 bur. Z.Crt

Te koop: ZAAN, compleet
tongennet m. garnalenkuil
en wagen op motorwielen.
Uit. prijs ƒ 125,—.
Brederodestraat 2boven.

PARTIJ DAKPANNEN te
koop. Tuile du Nord, Kost-
verlorenstraat 53, tel. 4106.

Te koop: GASGEISER i.g.
st. m. aansluitstukken en
kranen, ƒ 40,—. Te bevr.
Dorpsplein 11, na 6 uur.

HUISKAMER AMEUBL.
te koop, nieuw. Br. nr 2006
bur. Z. Crt.

Aang. 2 MOTORHELMEN
ƒ 10, electr. TREIN, Trix.
Gonst. Huygensstraat 7.

Ter overn. aangeb. witte
BABY COMMODE i.z.g.st.
ƒ 45. Troelstrastraat 32.

TONY TEN BROEKE verwarmd terras,
Strandpaviljoen 2 - Tclef. 4276
vraagt een

MFIS l F' °-m ged' de weekends te serveren

MEISJE voor de KEUKEN

Sigarenmagazijn
J. WALVISCH

Ruime sortering in KLASSE SIGAREN
De vanouds bekende sigarenzaak in Zandvoort
Levert bij ons uw pools in!
HALTESTRAAT 22 - TELEFOON 2625

TE LAAT? Dan naar onze Automaat!



voor sla!
CO-OP SLASAUS, de beste fles
MAROMA SLASAUS fles :.
KOFFIEMELK blik
SPERCIBBONEN heel blik
APPELMOES pot
DOPERWTEN half blik
WITTE BONEN IN TOMATENSAUS 2 blikjes
PUDDINGSAUS 2 flesjes
TUTTI PRUTTI 200 gram
VERMICELLI 250 gram
KAAS, VOLVET 100 gram

Viees waren
BOTERHAMWORST ..- 200 gram 39
GEKOOKTE WORST 250 gram 59
CERVELAATWORST 150 gram 59

i.VLEESKROKETTEN 4 stuks 69
' KNAKWORST : pot, 8 stuks 99

NIEUW
Verse braadworst
VACUÜM VERPAKT 2 stuks, 250 gram 99

FLORA'S ZANDKOEKJE 250 gram 59
DEMILETTA'S, choc. koekje 200 gram 49
COCqSSCHIJFJES 200 gram 49
SINAASSTENGELS ...'. 200 gram 79

l
SINAASAPPELEN 10 stuks 98
GROTE JAFFA'S 5 stuks 89
JONATHANS , kilo 49
GOUDREINETTEN kilo 45
STOOFPEREN kilo 29
PRIMA KLEIAARDAPPELEN vanaf 2i/« kilo 40

Ers de kassabon voor uw dividend

Grote Krocht 15 - Zandvoort

Kom kijken

op de toonzaal van"1

^^lampenfabriek

Spaarne 65, Haarlem (t/o de Ged.
Oude Gracht) Tel. 02500-14850 en 14560

DA'MES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eidik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote ƒ 3,00
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram 'schouderkarbonade... 3,50
750 gram ribkarbonade 3,75
500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. 'gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje Unox weense worstjes 0,95
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

In een wip
schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER, keus
uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week
Uw oude stofzuiger heeft in-
ruilwaarde!
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Prima rietmatten
voor afschutting en tegeu
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen, > i .

De fa. Nooy Jieeft goed
niemvs voor u. De gulden
gerevalideerd, bij Nooy de
prijzen omlaag!
Zie deze week onze show-

etalage Raadhuisplein
naast V.V.V. Voor het a.s.
seizoen brengt Je fa. Nooy
u nu reeds een uitgebreide
sortering BADPAKKEN,
BLOUSES, PANTALONS,
enz. tegen prijzen, die ex-
tra laag zijn gehouden om
speciaal de Zandvoortse in-
woners te laten profiteren
voordat het seizoen in vol-
le omgang begint.
Koopt nu reeds uw bad-
pak, het scheelt u guldens.
Keuze uit honderden stuks.
Zie ook onze sortering
BLOUSES en PANTA-
LONS. Nooy brengt u het
nieuwste op dat gebied.
Graag nog even uw aan-
dacht voor onze KNOPEN-
COLLECTIE 1961. Zij is
fantastisch.
Het devies luidt sedert 1896

N O Y
Grote Krocht 20
Showroom Badhuisplein, in
Hotel Bouwes en straks in
Hotel-restaurant ,Queenie,
Kerkplein.

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen.
permanent wordt -gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij "

KEIJSER
Telefoon 2653

Snelstomerij voorheen
Schoolstraat nu,, ook p.
adres: Kerkstraat 28

Voor al uw M E T S E L -
WERK naar W. Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

AMANDA BALKE
VOETKUNDIGE

ACHTERWEG l
Afspraken via tel. 2135
Behandeling aan huis.
Corr. adres: Wouwerman-
straat 27/1, Haarlem.

Grote Krocht 5-7 Telef. 2974

GEVESTIGD:
Administratie en

zakenbureau
M. J. L van der AAR
Brederodestr. 49, tel. 4465
Alle verzekeringen
Verkoop van zaleen en
bedrijven
Assurantiën, ene. enz. i

Laat nu uw schil en en
messen

Vakkundig siijpen

tafelmessen.
Grote sortering:

HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
NAGELTANGEN
NAGELVIJLEN
PINCETTEN
ZAKMESSEN enz. enz.

Optiek - Staalwaren

Opticien A. G. Slinger
Poststraat 12, telef. 4395
t.o. consultatiebureau

LEVERANCIER ALLE
ZIEKENFONDSEN

WATERDICHTE i
KAMPEERTENTEN !

met 15% korting. Gloed-!
nieuw. Alleen iets smoeze-j
lig (showmateriaal). Volle
schriftelijke garantie. Ten-1

tenfabriok THE 1NDIANAJ
hoofdkantoor voor Neder-1
land: Haarlem, Zijlwegllll
telef. 1787T (8 lijnen). Ge-I
111. catalogus GRATIS or|
aanvrage.

flRTISTIEK BLOEHHERK

BSoemzaden en boller
Bloemenmagaz. ,Noord|

M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraa l

Bonthuis „Elegant"
Thans sterk verlaagde zomerprijzen
Voorheen 40 jaar gevestigd te Amsterdam
Bont kopen is vertrouwen schenken!
HALTESTRAAT 22 - Telef. 2625
Ingang sigarenzaak '

tijd om een

H ALVE-ZWARE- PITTIG - MILD - LEKKER
Uit het zonnige Carolina en uit het rijke, ruige Kentucky
komen de tabakken. Voor Royal. Doublé selected!
De nieuwe shag - Voor mannen - Voor U! - ROYAL

KONINKLIJKE TABAKFABR1EK J. & A. C. VAN ROSSEM - ROTTERDAM
met handige

extra-lange klep
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bij Vogelzang

Hoe is de FESTIADE? Wat bent u, vrouw in Kennemerland, te wachten
op dit heerlijkste modefeest van voorjaar 1961 ?

Het stempel van Chanel
De lijn is sterk op Parijs geïnspireerd dit voorjaar, met name op die van Chanel. Het sterkst
laat dit huis zich zien in zijn pakjes en mantels. Maar ook de nieuwe lijn van Marco Bohan
(Dior) ziet u. Het is een geraffineerd gesneden mode van vrolijke lijnen, niet extreem maar
vooral slank makend en soepel vallend.
De japonnen, deux-pièces en mantelkostuums zijn dikwijls kraagloos, of hebben klein»
kraagjes. Vaak ziet u een accent op de rug, die niet langer wordt verwaarloosd!
De schouders zijn veelal breed met rond aangeknipte mouwen. Veel halve of
driekwart, enigszins kimono-achtige mouwen. Veel driekwart mantels op de
FESTIADE! Rokken? Overwegend slank, net tot onder de knie vallend ...

Lïghtweight. .. l
Onderde Festiade-stoffen komen delightweights (lichtgewicht) opvallend naar voren. Kreuk-
herstelJend van karakter, vele zult u in het dragen heel soepel bevinden. Bij deze lightweights
zijn nieuwe vezels zoals acrilon en het Engelse moygashelweefsel. Dan ziet u kamgarens,
en kamgaren materialen gemengd met zuiver zijde.

Bij de Festiade-japonnen vindt u veel aandacht besteed aan die van zuiver zijde. Sterk is ook
het accent op uni-linnen japonnen en complets. De complets zowel met lange en driekwart
als met korte jasjes (aansluiting bij Parijs). In dit laatste geval zijn ze gevoerd met een
imprimé, dikwijls coton satin imprimé in fantastische combinatie met de uni-stoffen.
Maar ook vindt u Festiade-compiets met lange of driekwart (uni)-mantels, gevoerd
met een imprimé en met een japon in dezelfde imprimé - als ook geheel imprimé complets
met lange kraagloze mantels. Tenslotte zijn deze combinaties er in Franse uni-linnens!

Meer overde Festiade-japonnen? Ze zijn veel met strepen, geweven strepen en de
z.g. dassendessins - kleine Cachemir-achtige dessins, gevoerd in een soort
chemise-lijn japonnen. Maar de hoofdzaak hier is toch wel, dat we op de FESTIADE
goeddeels zijn afgestapt van de wijde rokken - veel meer slank makende modellen
dit voorjaar!

Voor we het vergeten: Zweden is met veel leuke, jeugdige jurkjes op de FESTIADE
(en komt straks ook met positiekleding).

Belangrijke omwenteling voorts bij de blouses! De klassieke blouse én de overhemd-
blouse zijn naar de tweede plaats gedrongen - het blousejakje heeft gewonnen.
Over de rok gedragen modelletjes, in coton satin, in zuiver zijde (streepmotieven),
in imprimé dessins (gewassen dessins en Cachemir-achtige druks).
Consequentie van deze gewerkte blouses ... omwenteling in de rokkensector!
Veel uni-rokken (linnen, moygashel) in lichte tinten met het oog op het effect van de
bedrukte en gestreepte blouses!

U vraagt naar de tricotages ? Behalve de vrij populaire shetiand, lambswool,
draion (pullovers, vesten) en orlon als heerlijk licht en makkelijk was-
baar en sneldrogend materiaal... énige Festiade-nouveautés in katoen
van een, laten we zeggen, vrij grof gehaakt karakter.

Sterk uitgebreid is de afdeling bad- en strandkleding. Ook hier virjdt u veel
de blousejakjes terug, in heerlijke dessins en gecombineerd met lange
linnen of katoenen pantalons. Voorts drie- en vierdelige katoenen
Festiade-ensembles voor het strand.

Dan nog de hoedjes ... Zij volgen het accent naar de rug! Laten dus het
gezicht vrij (dikwijls opgeslagen rand) en de lijn loopt naar achteren. Als
materiaal vindt u veel grof stro met ottomanzijde geboord en met satijn
afgewerkt-maar ook veel zomerviltin pasteikleuren, regelmatig doorgestikt.
Wit; rose terug!
Benieuwd naar de kleuren op de FESTIADE? Natuurlijk, er is kleuren-
nieuws. Triomfantelijke terugkeer van het rose. Maar de grote kleur
is wit, speciaal in mantels (w.o. ook de driekwart, en de korte jasjes),
kraaglops, met grote knopen als garnering. Dan zien we bleu,
een abrikoosachtige tint oranje, honinggeel, marine, grijs van heel
licht tot zelfs antraciet en de hele toonladder van beige: van
tichte zandkleur tot nègre.

Dat is/\de FESTIADE - om te vieren voor iedere

om te vieren
voor iedere vrouw!

Kijk maar:
Dior in coton satin brode:
cocktail Japon

FESTIADE. Feestelijke cocktailjapon
in de „sllmlook", de slank makende lijn
van Dior - model exclusief in
opdracht van Vogelzang. Coton satin
brode, uit Frankrijk, oeoarneerd met
satin duchesse. Maten 38 t/m 46

Festladeprijs 89.75

Geklede japon in zuiver zijde

FESTIADE. Een tweede zeer
feestelijke japon m gekleed, zeer slank
makend model met 3/4 mouw en
rechte rok. Zuiver zijde In exclusieve
druk (drie kleurstelllnoen), geheel op
taf tz g d e gevoerd. Maten 40 t/m 48

„.Festladeprijs 98.-

50 JAAR^VOGJELZANG • 50 JAAR VOGEZZANG • 50 JAAR VOGELZANG

Grof'Sirooien ,,zuidwester"

FESTIADE. Grof stro, het laatste
woord in de hoedenmode. Modelletje in
de nieuwe „zuidwester" lijn -
opgeslagen rand, aflopend In de hals.
Rand met zijden tres afgebiesd.
O.B. In wit met wit of marine afgeboord;
beige met bruin; marine met wit; enz.

Festiadeprijs 29.75

Pakje van Moygashel
FESTIADE. Moygashel, een nieuw en
vederllcht materiaal met linneneffect.
Hiervan een grappig, jeugdig pakje van
het befaamde huis Alexon.
Jasje gegarneerd met koperen knopen,
3/4 mouw. Rokje recht, gevoerd met
taftzijde. Aanwezig in vijf nieuwe
pastel-modekleuren: licht-beige,
zacht geel, ice-blue, zacht lila en
abrlkoos. Maten 38 t/m 44

Festiadeprijs 69.75
A
FESTIADE. Tricot deux-pièce in de
moderne, los vallende lijn, uit
Frankrijk, gekenmerkt door perfectie in
coupe en afwerking. Wit met beige,
olive, marine of grijze streep; beiga met
bruine streep; marine met witte
streep; grijs met witte streep.
Maten 38 t/m 48

Festiadeprijs 88.-

Jeugdig mantelkosfuum,
kamgaren flannel

FESTIADE. Uit de zeer omvangrijke
collectie een Jeugdig model met los
vallend jasje en strakke, gevoerde rok -
gesneden van een prachtige, Engelse
kamgaren flannel. Marine of grijs,
mef witte krijtstreep. Maten 36 t/m 44

Festladeprijs 119.-

FESTIADE. Chanel drukt een krachtio
stempel op onze voorjaarsmode. Uit
vele creaties een jeugdige kraagloze
mantel van een beige, wollen kamgaren
in linnen-effect geweven. Gesloten met
drie grote knopen. Halslijn en de
horizontaal aangebrachte zakken
met tres afgeboord. Mouw in kimono-
achtige snit, 3/4 lang. Maten 36 t/m 44

Festiadeprijs 109.-

Engelso rok, kamgaren ihantung

FESTIADE. Uit de rokkenafdeling
'n moderne strakke rok van kamgaren
shantung, geheel gevoerd, import
uit Engeland. Vijf lichte, moderne
tinten. Maten 38 i/m 46

Festladeprijs 29.75

Zweeds blouse-Jakje

FESTIADE. Op de Engelse rok
een uit Zweden geïmporteerd
blousejakje, van coton imprimé, met
korte mouw. Speciaal gemaakt om over
de rok te dragen. Voorradig In
verschillende exclusieve dessins.
Maten 38 t/m 46

Festladeprijs 19.75

Italiaanse twin-set, draion

FESTIADE. Of u draagt op de rok:
de uit Italië afkomstige twin-set, van
prachtige kwaliteit draion, uitstekend
wasbaar, in 1 van acht voorradig»
••asteltlnten. Heerlijk lichte
voorjaarsdracht. Maten 38 t/m 4$

FestladeprUs 39.75
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Lente op arbeidsmarkt

HET ZACHTE WEER
de«d arbeidsreserve dalen

De geregistreerde arbeidsreserve van mannen daalde gedurende februari
van 58.299 tot 48.358. Doordat de bezetting van aanvullende werken,
o.a. door de openstelling van verschillende nieuwe objecten, met onge-
veer 2000 man kon worden opgevoerd, verminderde het aantal werk-
lozen met bijna 12 000.

Het beeld van de arbeidsmarkt
werd grotendeels beheerst door het
ongewoon zachte weer, vooral tegen
het einde van de maand. De gebrui-
kelijke voorjaarsdalmg van de
werkloosheid, welke normaal m
maart valt, werd hierdoor ver-
vroegd en vond gedeeltelijk reeds in
februari plaats. Daarnaast werd —
evenals in januari — het' verschijn-
sel waargenomen, dat vooral m-
dustnële bedrijven gebruik makon
van het tijdelijk door het seizoon
verhoogde aanbod van arbelds-
krachten om hun personeelstekoi-
ten enigszins aan te vullen. Ten-
slotte vond «en vervroegde aantrek-
king van seizoenpersoneel plaats,
hetgeen met name m de zuivelm-
dustrie en de horecabedrijven duide-
lijk kon worden geconstateerd.

Eén. en ander had tot gevolg, dat
het voor het seizoen gecorrigeerde
cijfer van de geregistreerde ar-
beidsreserve opnieuw sterk daalde
en wel van 36.000 tot 31.000. Hoe-
wel dit laatste cij'fer enigszins is ge-
flatteerd door de gunstige weers-
omstandigheden, is het niettemin
een duidelijke indicatie voor de hui-
dige krapte op de arbeidsmarkt.

Ondanks het feit, dat m februari
10.000 mannen uit de arbeidsreser-
ve in het bedrijfsleven werden op-
genomen, steeg de openstaande
vraag nog met bijna 5000.

In de baksteen- en grof-aarde-
werkindustrie werden reeds voorbe-
reidingen getroffen voor de "an-
staande campagne, waarbij ook
reeds personeel werd aangetrokken.
Aangezien de vraag nu reeds het
aanbod verre overtreft moet ernstig
worden betwijfeld of het produktie-
apparaat in de komende maanden
in voldoende mate zal kunnen wor-
den bezet. Waar bovendien de
bouwnijverheid dit j'aar vroeg is ge-
start, is de vrees voor het ontstaan
van een gebrek aan bakstenen, dak-
pannen e.d. zeker niet ongegrond.

Bijna de helft van de werkloos-
heidsdaling had betrekking op
bouwvakarbeiders. Daarnaast ech-
ter vonden ook ingeschrevenen van
andere beioepen, zoals landarbei-
ders en losse arbeiders werk in het
bouwbedrijf. Het was vooral de
burgerlijke en utiliteitsbouw rnel
een daling van 3400, welke tot de
vermindering van het aantal ins;o-
schreven bouwvakarbeiders bij-
droeg. In de water-, spoor- en we-

genbouw, waar de daling 1200 be-
droeg, werd de aanvang van nleu-
we objecten hier en daar nog yer-
traagd door een te hoge water-
stand.

In de metaalindustrie kon 't bui-
tenwerk eerder aanvangen dan an-
ders. De behoefte aan arbeidskrach-
ten overtreft hier vele malen 't be-
schikbare aanbod.

Ondanks de aantrekking van eni-
ge honderden Italianen heeft ook
de textielindustrie met een groeiend
tekort aan personeel te kampen.

In de landbouw nemen de voor-
jaarswerkzaamheden vroeger dan
anders een aanvang. Tevens werd
van het gunstige weer gebruik ge-
maakt om de achterstand in 't werk
door het natte najaar m te halen.

In de handel ging men er veel
minder dan m andere jaren toe over
om na de drukte, o.a. in verband
met de uitverkoop, personeel te
ontslaan. .Het aantal ingeschreven
mannelijke en vrouwelijke winkel-
bedienden nam zelfs nog af

Het transport vroeg onder in-
vloed van de vervroegde aktiviteit
in diverse sectoren ook reeds per-
soneel, waaraan echter niet steeds
kon worden voldaan. Met name in
het beroepsvervoer is sprake van
een ernstig tekort aan personeel,
voornamelijk chauffeurs.

De daling van de geregistreerde
arbeidsreserve, welke in alle pro-
vincies plaats vond, was in het
noorden relatief het sterkst, niet
alleen door de vroeg aangevangen
landbouwwerkzaamheden doch ook
door de gestadig uitbreidende werk-
gelegenheid in de nieuwe industrie-
vestigingen. Uit Zeeland en weste-
lijk Noord-Brabant werd een sterke
toename van het pendelverkeer met
Zuidholland gemeld. In de grens-
provincies was de seizoenopleving
in Duitsland reeds waar te nemen
door een toeneming van de grens-
pendel.

De vrijwel geheel aan het ver-
vroegd inzetten van het seizoen toe
te schrijven werkloosheidsdaling
kwam ook praktisch alleen in een
vermindering van de seizoenwerk-
loosheid tot uiting. Door de voo'rt-
gaande vorderingen van de in-
dustrialisatie, alsook van de toene-
mende pendel uit Zeeland en weste-
lijk Noordbrabant naar Zuidholland,
liep tevens de structuurwerkloos-
heid verder terug.

In cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:

Werkloze mannen . . . . . . .
(waarvan op sociale werkvoorzieningsobjecten)
Op aanvullende werken werkzaam

Geregistreerde arbeidsreserve . . . .
Werkloze vrouwen ....
(waarvan op sociale werkvoorzieningsobjecten)
Openstaande aanvragen: mannen

vrouwen

1961
eind jan. eind febi.

49.470 37.703
10.367 10.271
8.829 10.655

58.299
4.473

703
55.367
36.358

48.358
3.982

713
60.052
37.507

Sport en spel
Zandvoortmeemven
Uitslagen zaterdag Ij maart •

Lisser Boys-Zandvoortm. 3-0
DDS-Zandvoortm. 2 3-2
Zandvoortm. 3-SVJ 4 uitg.

Adspiranten:
HFC a-Zandvoortm. a 6-2
EDO b-Zandvoortm. b 3-1
Zandvoortm. c-Schoten c 0-4
Ripperda b-Zandvoortm. d 4-2
Zandvoortm. e-EDO d 0-7
HFC g-Zandvoortm. f 2-1
Zandvoortm. g-SIZO b 0-9

Pupillen:
RCH a-Zandvoortm. a 1-2

Uitslagen zondag 5 maart
Zandvoortm.-De Kennemers 2-2
WFC 2-Zandvoortm 2 1-1
EHS 2-Zandvoortm. 3 2-2
Zandvoortm. 4-WD 2 3-1
Heemstede 2-Zandvoortm 5 1-8
Zandvoortm. 6-Hillegom 4 3-3
Zandvoortm. 8-EHS 9 8-3

Junioren:
Zandvoortm. a-HBC a 7-0
RCH c-Zandvoortm. b 5-2
DCO b-Zandvoortm. e 1-9

Uitslagen woensdag 8 maart.
Pupillen:

Zandvoortm. e-TZB a 0-7
Zandv.m. d-Zandv.m. c 2-0

Programma zaterdag 11 -maart:
Zandvoortm.-VEW 16.15 u.

9 Zandvoortm. 2-DDS 16. u.
15 Kenn.land 5-Zandv.m. 3 16.30 u.

Adspiranten:
28 Zandvoortm. a-Schoten a 15 u.
45 Zandvoortm. b-RCH b 15 u.
47 Bl'daal a-Zandv.m. c 15.30 u.
64 Haarlem d-Zandv.m. d 15 u.
86 Kenn.land c-Zandv.m. f 15J 5 u.

102 Zandv.m. g-RCH h 14 u.

104 Zandv.m. h-RCH i
Pupillen:
166 Zandv.m. a-Schoteïi a

11 u.

15 u.
Programma zondag IS maart:

QSC-Zandvoortm. 14.30 u.
Zandv.m. 2-DEM 2 14.30 u.

19 Zandvoortm. 3-EDO 5 9.45 u.
64 DIOS 2-Zandvoortm. 4 12 u.
57 DSS 3-Zandvoortm. 5 12 u.
71 Zv.m. 6-O. Gezellen 4 12.30 u.
78 Bl'daal 7-Zandv.m. 7 9.15 u.

100 WH 4-Zandvoortm. 8 9.45 u.
Junioren:
Van der Aartbeker:
128 Zandvoortm. a-WH a 9.45 u.
Competitie:
138 EDO c-Zandv.m. b 9.45 u.
141 Haarlem d-Zandv.m. c 14.30 u.
152 Zandvm. d-RCH e 9.45 u.
Programma woensdag 15 maart:

Zandv.m. c-Zandv.m. e 15. u.
Zandv.m. b-TZB a 15 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de ontmoeting tegen Q.S.C, uit
Wormerveer komt het eerste elftal
van Zandvoortmeeuwen in de vol-
gende opstelling uit: Ter Wolbeek;
Stokman en Stobbelaar; Water, Ko-
ning en Kraaijenoord; Visser, Van
der Steen, Jacobs, Paap en Halder-
man. Reserves zijn Keiler en Zwem-
mer.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de tweede ronde voor het
clubkampioenschap van öe maand
maart. De uitslag luidt: 1. C. \an
't Hoff: 2. J. Zwemmer; 3. P. Ter-
mes; 4. P. Wols.

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

s el f schilderen!!
[Losse oliegrondverfl

a ƒ 1,25 per kg.
f Ouderwetse GLANS-1
j VERF a ƒ 2,25 p. kg j

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

[Dutra-verfmalerij^
iN.Z. Voorburgwal 25!
t Amsterdam-C., telef. l
(43542 (naast Wij era) J

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

MET EEN BRIL
Opticien A. G. Slinger

Gedipl. opticien
Poststraat 12 t o. consulta-
hebureau Telef. 4395
Erkend
ziekenfondsleverancier

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeokestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS
VANAF l OKTOBER WINTERTARIEF

"OME HOBR CiBMHNG SERVICE"
CHEMISCH6 WASSERU - VERVCRU - MODEL PERSIHSICMIINC - S1OPPACE

a/f yü
HALTESTRAAT 39 -- TEL 2810

Wacht u niet te lang?
Laat nu reeds uw kleding

ZEESTRAAT 48 - Telefoon 2684

ZATERDAG:

'n heerlijke hard wenerfaarf . . . f 1,
ild met onze bijzonde

Gocospunten
gevuld met onze bijzonder lekkere rnarasuin-cr«me.

Vanaf zaterdag lanceren wij naast ons fantastisch lozijnenbrood, een
even fantastisch

rijkgevuld krentenbrood voor slechts 1,25

FINANCIERINGEN
Auto's 5% en alle verzekeringen
C. TEROL, BRUGSTRAAT 5, TEL. 2898

SPOTKOOPJES
30 vaste wastafels, closets (ook compl.), keuken- en
badgeisers, zitbaden, lavets, badkuipen, div. mengkra-
nen, gootstenen, bidets, spiegels, enz. enz. Nieuwe Ga-
sojars en gasradiatoren voor ƒ 100 per stuk minder,
alle capaciteiten. H. van Lieshout, Reinwardtstraat 30,
Amsterdam-O., tel. 020-56310.

Zeg haar nooit in 't verkeer: „Ik bemin ie"
Of Iets m die geest, want daar spin je
nooit lang zijde bij
Smoor geluksmijmerij
Langs de weg is: LET OP' het consigne.

Kijk uit!
20 nodig do*r eva bril van

dat 's veilig
Looman

Stichting Culturele Kring 't Helm
Secretariaat: Linnaeusstraat 5/4, telefoon 3371

Kabaret "Hagel Tangel
met

Hausse Hausse Hoera!
Conny Stuart, Marijke en Sito Hoving
Paul Deen, Wouter Denljs, pianu

Zaal Zomerlust, aanvang 20.15 uur. Toegangs-
prijs ƒ 3,-.
Plaatsbespreking: v. Lennepweg 34/4, tel. 2249

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
Afdeling Zandvoort

Algemene vergadering
op donderdag 16 maart 's avonds 8 30 u. in hotel Keur
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3 Notulen.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester
6. Rapport kascommissie.
7. Bestuursverkiezing. Aftredend de h.h. J. M. Ban-

tjes en C. W. Wijnne. De heer Wijnne stelt zich
niet meer herkiesbaar.

8. Verkiezing adviserend bestuurslid wegene ov«rlij-
den van de heer C. de Jong.

9. Benoeming kascommissie 1962.
10. Rondvraag en sluiting.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 24C1
Werkplaats: Haltestraat 44

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"

Uitslagen sateidag 4 maart:
Alliance adsp b-TZB a 1-0
Hoofdd. Boys ads. b-TZB b 0-2

Uitslagen zondag 5 maart
Schoten 5-TZB 1 0-2
TZB 3-RCH 8 1-7
TYBB 9-TZB 4 3-4
HBC jun. d-TZB b 6-2

Programma xaterdag 11 maart:
112 Alliance adsp. d-TZB c 16 u.

Programma zondag IS maart:
44 TZB 1-Renova 2 14.30 u.

Terrein Zandvoortmeeuwen
62 TZB 2-VVD 2 14.30 u.

Terrein Zandvoortmeeuwen
146 Concordia jun. o*TZB b 12 u.

Zandvoortse Korfbalclub
De ontmoeting van het eerste
twaalftal tegen Watervliet 4 eindig-
de in een gelijk spel, 3-3.

Het adspirantentwaalftal boekte
een stevige overwinning en ver-
sloeg Oosthoek a met 6-0.

Voor het komende weekeinde zijn
de volgende korfbalwedstrijden
vastgesteld:

Oosthoek 3-Zandvoort l en
Zandvoort b-Sport Vereent b

Puxelend* rijders
De uitslag van de onlangs door de
motorclub „Zandvoort" georgani-
seerde puzzelrit luidt als volgt:

Motoren: 1. J. J. Prent, MC Zand-
voort, 64 str.p.; 2. J. v.d. Veen, MC
Zandvoort, 66 s.p.; 3. A. Prins,
MC Oostzaan, 67 s.p.; 4.E. van der
Zeljden, MC Ds Vechtstreek, 75 p.;

6. J. A. Baijer, Den Haag,
7. S. G. Bruin, Den Haag,

5. I. C. den Boer, MC Zandvoort,
98 str.p.

Auto's: 1. G. Raeven, KMAC Be-
verwijk, 31 s.p ; 2. Th. v.d. Putten,
MC Zandvoort, 36 s.p.; 3. W A.
van Oosten, RAC-West, 43 s.p.;
4. H. Jonkhoff, MC Zandvoort, 59
s.p.; 5. H. Munscher, Amsterdam,
73 s.p.
76 s.p.
77 s.p. 8. J. S. Glastra, MC Alk-
maar, 79 s.p.; 9. H. Heestermans,
Bovenkerk, 83 s.p.; 10. F. Garrelfs,
MC Zandvoort, 89 s.p.; 11. F. Wijn-
gaard, De Wegkruisers, 90 s.p.;
12. P. Massee, KMAC Beverwijk,
93 s.p.; 13. E. Wijkstra, MC Pur-
merend, 95 s.p.; 14. B. van Gelder,
De Wegkruisers, 99 s.p.; 15. A. v.d.
Hoogen, De Wegkruisers, 101 s.p.

Aan de rit namen 13 auto's en 84
auto's deel.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BIiAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

J. K E U R Electro-radio-technisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze showroom tonen wij U het allernieuwste - Betaling desgewenst in overleg

Vergaderkalender

11 en 12 maart, Ned. Amateur To-
neel Unie (NATU afd. Haarlem),
toneelstudievveekeinde, Gemeen-
schapshuis.

13 maart, Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, afd. Zandvoort, lezing, Ge-
meenschapshuis.

13 maart. Stichting culturele kring
't Helm, cabaret Tingel-Tangel,
Zomerlust.

13 maart, Geref. mannenver. ,,Cal-
vijn, openbare vergadering in sa-
menwerking met A.R. kiesvereni-
ging, Zomerlust.

15 maart, Fotokring „Zandvoort",
avond voor technische fotografie,
Gemeenschapshuis.

18 maart toneelver. „Sandevoerde",
uitvoering, Zomerlust.

22 maart. Ned. Ver. v. Huisvr. afd.
Zandvoort lezing Gemeenschaps-
huis.

24 maart: Humanistisch Verbond
Gemeenschap Zandvoort lezing,
Gemeenschapshuis.

24 maart, personeelver. gemeente-
ambtenaren, kleurendia's.

24 maart, Ned. Chr. Vrouwenbond,
afd. Zandvoort, lezing, Jeugdhuis
Hervormde Kerk.

24 maart, N.V.V. Bestuurdersbond

Zandvoort, forumavond, Gemeen-
schapshuis.

25 maart: Accordeonver. „Zand-
voort, uitvoering, Zomerlust.

27 maart: Geref. mannenver. „Cal-
vijn", lezing1, Zomerlust.

27 maart, toneelver. „Wim Hilde-
ring", toneelvoorstelling, Mono-
pole.

28 maart, Fotokring „Zandvoort",
dia-avond, Gemeenschapshuis.

30 maart, Ned. Protestandenbond,
afd. Zandvoort, vrouwenmiddag,
Brugstraat 15.

l—3 april, Fotokring „Zandvoort",
foto-expositie, Gemeenschapshuis.

12 april, Ned. Ver. v. Huisvr, afd.
Zandvoort, koffie-uurtje, Meijers-
hof.

17 april, Ned. ver. v. Huisvr. afd.
Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

25 april, Ned. Ver. v. Huisvr., afd.
Zandvoort, middag-excursie, Bak-
kum.

28 april, Hum. Verbond, Gemeen-
schap Zandvoort, lezing, Gemeen-
schapshuis.

28 april, Ned. Chr. Vrouwenbond,
afd. Zandvoort, lezing, Jeugdhuis
Hervormde Kerk.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf O. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v/h Bsvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbactis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg l

Waterdrinkex koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

FaJ.v.d.Bos&Zn
Tel. 2562, Zandvoor*. Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23

GLAS-ASSURANTIE

ZWANEDONS DAMES- EN
HERENPYAMA'S, ook grote maten.
Damesnachtjaponnen ook gr. maten
l- en 2-persoons flanellen lakens
Wol en half wollen' dekens, ook ge-
stikte dekens. Ook in BEDRIJFS-
KLEDING Ie kwaliteiten en ruim
gesorteerd. f
Dus voor alles op textielgebied:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

U wilt iets fijns?
Slagerij Burger
voor kwaliteit vlees en vleeswaren

Extra voordelig
dit weekend
750 gr. kalfslappen 3,48
750 gr. kalfsfrikando 3,88
750 gram magere

varkenslappen 3,78
750 gram pracht

rundlappen 2,68
750 gr. pracht riblappen 3,48
750 gr. varkenskarbonade 3,18
750 gr. lamsrollade 2,98
750 gram braadworst of

saucijzen 2,48
750 gr. heerlijk gekruid

gehakt 1,88

Maandag en dinsdag
250 gr. Bief stuk 1,68
250 gr. tartaar 1,10

Voor de boterham
100 gr. ham en *7Q
100 gr. hamkaas, samen A *3

Heerlijke
kalfsvleescroquetten
5 stuks 1.—

Woensdag en donderdag

500 gr. Gehakt, h.o.h. ... 1,25

59100 gram pork en
100 gr. Saks, samen

HEERLIJK LAMSVL.EES
voor de fijne keukeu

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

MONOPOLI
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondags 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 10 t/m DINSDAG 14 MAART, 8 uur
Gert Fröbe, Hans Jörg Felmy, Ma} Tïrit
Nilsson

En eeuwig zingen
de bossen

Naar de trilogie van Trygve Gulbranssen.
In prachtige kleuren. 14 jaar.

WOENSDAG 15 en
DONDERDAG 16 MAART, 8 uur

Cornel Wilde, Victoria Show

Moord boven
de aigrond

Een spannende race met de dood, eindigend
boven een peilloos ravijn!
In cinemascope en kleuren. 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 12 MAART, 2.30 uur

Conny Froboess in

Hopla Connie
Alle leeftijden.

MONOPOLE THEATER

vraagt CASSIÈRE
Aanmelden ai-n het theater.

Goede wijn behoeft geen krans!

Maar voor iets goeds
moet u bij zijn
Kerkstraat 33

GROTE SORTERING HORLOGES
in GOUD, DOUBLEE en CHROOM
Twee jaar gratis verzekerd.

GOUDEN EN ZILVEREN B E D E L T J E S
Voor elk wat wils!

VELD Wasmachines
Combinaties v.a. ƒ 598 met
2 motoren. Velo wasmachi-
nes v.a. ƒ 179. Uw oude
wasmachine heeft nog
steeds hoge inruilwaarde.
Ook uw adres voor KOEL-
KASTEN, GASFORNUI-
ZEN, TV, RADIO enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
Icm; Velo, Zeestraat 37,
Zandvoort. Vraagt vrij-
blijvend demonstr. aan huis

Lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,04
Tijdschriften per kg... 0,03

Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!

Pakhuis Schelpenplein 7
Telefoon 2845

U belt en wij komen.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Laat nu behangen
en witten

tegen wintertarief.
P. G. Jager, Damstraat 25,
Haarlem, tel. 02500-15079

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool IC. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 — TELEFOON 2060

Elk<? dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten Bloemzaden en Bol ien

Koop een goede zonnebril
U hebt er jaren lang en meer plezier van.

Mr. opticien
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsrecept op monturen vastgestel-
de vergoedingen en glazen geheui zonder kosten

Zorgt dat u beschermd bent tegen deze staart!

Bekijkt uw regenjas eens,
moet er een nieuwe komen?
Wij hebben ze in gabardine, treviia, nylon
en popeline in moderne kleuren en vlotte
modellen van ƒ 39 tot" ƒ 112,—

De speciaalzaak voor herenkleding en
herenmode

KERKSTRAAT 20 — TELEFOON 3136

(•D

Jli

\*&

U bent
een

B G-huis
waard!

Ja, baby's box kan rustig daar bij 'f raam
staan. In een BG-huls tocht het niet. D.e
hoge eisen die BG aan een eigen huis voor
z'n deelnemers stelt, maken er met recht
een huis voor 't leven van. Méér nog. Een
trots bezit, waar de kinderen ook later nog
van kunnen profiteren.
Wilt u zich ergens vrij en onbezorgd „thuis"
voelen? Bouw met BG een eigen huls! Door
een maandelijkse som aan rente en aflossing
te betalen, is uw bezit binnen afzienbare tijd
helemaal onbelast, Wilt u sneller aflossen?
Dan gaat het nóg vlugger.
U krijgt 'n BG-huis echt niet cadeau. Maar
wat 14.000 andere Nederlanders vóór u
klaargespeeld hebben, kijnt u toch ook?
Uw gezin is het waard. U bent het waard!

Bouwfonds
Nederlandse

Gemeenten
de ve///ge weg naar het eigen huis

l Zend mij vrijblijvend inlichtingen over
; het verkrijgen van een eigen huis met
; BG-medewerking.l Naam: ^__________^__

i Straat: l
j Plaats:
i Zenden aan hoofdkantoor Bouwfonds
j Nederlandse Gemeenten, Javastraat 7,
i Assen. 13

Elke fijnproever:
prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Rcdaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZAND
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDBNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Hausse Hausse Hoera
Talentvol cabaret

Het cabaret Tingel Tangel heeft gisteravond in restaurant „Zomerlust"
een voorstelling gegeven van zijn lustrumprogramma „Hausse Hausse
Hoera". De voorstelling werd gegeven onder auspiciën van de stichting
culturele kring „'t Helm". Met dit cabaretgezelschap o.l.v. Sieto Ho-
ving, heeft de stichting aanzienlijk dichter bij de roos geschoten dan de
laatste jaren het geval was.

Tussen de welig tierende cabaret-
gezelschappen in ons land — ook hier
is sprake van een hausse, maar niet
altijd van een hoera — neemt het
cabaret van Sieto Hoving een apar-
te plaats in.

Waar andere cabaretgroepen na
een kortstondige bloei en populari-
teit ter ziele gaan, schijnt Tingel
Tangel zich blijvend te mogen ver-
heugen in de gunst van het publiek.
En terecht. Want na een kleine acht
honderd voorstellingen, verdeeld
over vijf verschillende programma's,
heeft genoemd cabaret nog niets
aan kwaliteit en élan ingeboet.

Het gezelschap is bezig de hausse
te overleven en zich een plaats tus-
sen de gerenommeerde gezelschap-
pen te veroveren.

Dat wil niet zeggen dat het lus-
trumprogramma, waarmee Hoving
en de zijnen voor het voetlicht tre-
den, in alle . onderdelen even ge-
slaagd is. Er zijn naast uitschieters,
zoals „'t Zit in het abonnement",
zwakke plekken. De conference ;van
Sieto Hoving heeft, hoewel fraai ge-
bracht, weinig kleur. Hoving heeft
zich onlangs in een dagblad-inter-
vieuw „een politicus zonder partij"
genoemd in de zin van Ter Braak.
Maar het komt bij hem te vaak neer
op een „niet partij Mezen" waar-

l i

Verenigingskalender

15 maart, Fotokring „Zandvoort",
avond voor technische fotografie,
Gemeenschapshuis. _, -

18 maart toneelver. „Sandevoerde",
uitvoering, Zomerlust.

22 maart. Ned. Ver. v. Huisvr. afd.
Zandvoort lezing Gemeenschaps-
huis.

24 maart: Humanistisch Verbond
Gemeenschap Zandvoort lezing,
Gemeenschapshuis.

24 maart, personeelver. gemeente-
ambtenaren, kleurendia's.

24 maart, Ned. Chr. Vrouwenbond,
afd. Zandvoort, lezing, Jeugdhuis
Hervormde Kerk.

24 maart, N.V.V. Bestuurdersbond
Zandvoort, forumavond, Gemeen-
schapshuis.

25 maart: Accordeonver. „Zand-
voort, uitvoering, Zomerlust.

27 maart: Geref. mannenver. „Cal-
vijn", lezing, Zomerlust.

27 maart, toneelver. „Wim Hilde-
ring", toneelvoorstelling, Mono-
pole.

28 maart, Fotokring „Zandvoort",
dia-avond, Gemeenschapshuis.

30 maart, Ned. Protestandenbond,
afd. Zandvoort, vrouwenmiddag,
Brugstraat'15.

l—3 april, Fotokring „Zandvoort",
foto-expositie, Gemeenschapshuis.

12 april, Ned. Ver. v. Huisvr, afd.
Zandvoort, koffie-uurtje, Meijers-
hof. . _ .

17 april, Ned. ver. v. Huisvr. afd.
Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

25 april, Ned. Ver. v. Huisvr., afd.
Zandvoort, middag-excursie, 3ak-

• "kum.
*- *' , f-
i28 april, .Hum., Ver>t>ond, .Gemeen-

schap. Zandvoort,' lezing,'Gemeen-
schapshuis.'

1 : t t '

28 april, Ned. Chr. Vrouwenbond,
afd. Zandvoort, lezing, Jeugdhuis

door zijn grapjes en commentaren
wat vaag en nevelig blijven. De toon
van zijn conference is echter prettig
en altijd sympathiek.

Ook de teksten vormen niet het
sterkste deel van het programma,
maar zij worden met zoveel talent
en geest gepresenteerd, dat de nogal
mager uitgevallen woordspelingen
en-grapjes er onder verdwijnen. Het
eigen talent," de persoonlijke inzet en
de oorspronkelijke toon — met Con-
ny Stuart als spiritueel middelpunt
— leveren het beste pleidooi voor 't
bestaan van Tingel Tangel.

Hoogtepunten in het programma
zijn „Our Fair Ladies", waarin de
hoofdstedelijke walletjes worden be-
zongen als een nationaal monument.
Een verrukkelijk optreden van Con-
ny Stuart, Marijke en Sieto Hoving.
En het al eerder genoemde „'t Zit in
het abonnement", waarin Paul Deen
en Conny Stuart een scherp por-
tret leveren van een Nederlandse
heer en dame die aan cultuur doen
om mee te tellen. Een knappe door-
snede van de hausse in „de hogere
dingen". Het zijn vooral deze num-
mers waarin de medewerkers aan
Tingel Tangel bijzonder op dreef
zijn.

De pianobegeleiding van Wouter
Denijs is meer dan een muzikale bij-
drage, het is een creatief en inspi-
rerend onderdeel in „Hausse Hausse
Hoera".

W. H. Kemper f
Na een langdurig ziekbed is j.l. za-
terdag in het Diaconessenhuis te
Haarlem de heer W. H. Kemper
overleden. Hij bereikte de leeftijd
van 57 jaar.

De heer Kemper maakte kort na
de oorlog deel uit van de Vereniging
tot viering van Nationale Feeslda-
gen. Tevens was hij vele jaren wer-
kend en bestuurslid van de toneel-
vereniging „Op hoop van zegen".
Ook had hij zitting in het bestuur
van de N.A.T.U., afdeling Haarlem.

De teraardebestelling vindt aan-
staande woensdag plaats op de al-
gemene begraafplaats aan de Noor-
derduinweg.

Predikant beroepen
Door de kerkeraad van de Gerefor-
meerde kerk aan de Julianaweg is
beroepen ds. P. J. O. de Bruijne,
predikant te Zaandam.

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering van de
plaatselijke Vara-afdeling werden de
aftredende bestuursleden L. H. Co-
hen en D. van Duijn herkozen. In de
vacature mevr. M. van der Mi je (se-
cretaresse) kon nóg niet ' wórden
voorzien.

Een brandje
Zondagmiddag werd de brandweer
— sinds vorig jaar september niet
meer voor een brand uitgerukt —
gealarmeerd voor een brandje in de
omgeving van de dr. Jac. P. Thijs-
seweg. In de nabijgelegen dennen-
aanplant werd een brandend matras
aangetroffen dat snel werd geblust.

Vijf woningen
Ged. Staten hebben het gemeentebe-
stuur medegedeeld dat Zandvoort in
1961 vijf woninwetwoningen mag
bouwen.

VOETBAL

Overwinning van Zandvoortm.
op Q.S.C, uit Wormerveer

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondag in Womer-
veer een 1-3 zege behaald op Q.S.C., het elftal dat de eerste plaats in-
neemt in afdeling West, 2e kl. a.
Zvm. had zich voorbereid op een zware wedstrijd, tegen de voetbal-
lers uit Wormerveer. Een Voorbereiding die de basise is geworden voor
de overwinning van Zvm.

De omstandigheden waren voor
Zandvoort niet ongunstig. Een ta-
melijk harde wind, die dwars over
het veld stond, werkte in het voor-
deel van de Meeuwen. Dit voordeel
kon echter de doorbraak van Q.S.C.,
kort na het begin van de wedstrijd,
niet verhinderen. De achterhoede
van Zandvoort. moest wijken voor
de linkervleugel van de Zaankan-
ters. Linksbuiteri Altink, die de
spits van de aanval afbeet, passeer-
de doelman Ter Wolbeek met een
hard schot. 1-0.

Zandvoort, met de wind als trou-
we bondgenoot, ging tot de aanval
"over en dwong Q.S.C, naar de eigen
speelhelft terug. De voorhoede van
Zvm. raakte echter voor doelman
Ollebek het spoor bijster, waardoor
deze gelegenheid kreeg tijdig in te
grijpen.

Ook de voorhoede van Q.S.C, was
niet erg gelukkig met de tegenaan-
vallen op het Zandvoort-elftal.

In de 31e minuut van de ontmoe-
ting knikten de voetbalgoden goed-
keurend in de richting van de Meeu-
wen. Tijdens een doelworsteling
ontsnapte de bal aan de controle
van keeper Ollebek. Halderman
en Visser renden tegelijk op het
leer af en schoven de bal tussen de
palen. 1-1.

Direct na het begin van de twee-
de helft ontketenden de voetballers
uit Wormerveer een hevig offensief.

aah,dappe£&n, en.
Wat is begeren?

Eén van mijn duisterste perioden in
mijn leven is wel de tijd geweest dat
ik onder behandeling was van een
psychiater, vrienden. Ik heb u dit
nooit onthuld, omdat het niet ple-
zierig is, dacht ik zo, wanneer de
ene mens de ander met z'n narighe-
den lastig valt. Achteraf heb ik be-
dacht dat u toch wel mag weten wat
er in mij gekookt, geborreld, gegist
en gewroet heeft. U hebt daar in
zekere zin recht op. Waarom, dat
weet ik niet precies, maar ergens
zal ik beslist gelijk hebben. (U ziet,
hoe gis ik kan denken).

Het begon op m'n achttiende jaar.
Ik was een vrij nerveuze en verlegen
jongeman. Dat is niets bijzonders,
zult u zeggen, zo zijn ze haast alle-
maal op die leeftijd. Maar toch was
er iets bijzonders, iets afwijkends
van de gewone regelen, met mij aan
de hand. Ik at namelijk rauwe aard-
appelen en spruiten. Niet zo maar
een enkel piepertje of een spruitje
in de zoveel tijd, nee, ik verslond
als 't ware bergen van dit voed-
sel en ik werd er niet dikker van.
Mijn vader bracht mij op een dag
naar de dokter, die m'n oogleden
oplichtte, m'n tong bekeek en oen
stetoscoop op m'n knie zette. Toen
zei hij langzaam en nadrukkelijk:
„De jongen is niet in orde". Hij gaf
een verwijskaart voor de psychiater
en drie dagen later stond ik voor
het huis in een villawijk van onze
stad, een huis met klimop en rode
pannen. Ik zal u niet vermoeien met
het relaas van het gesprek, dat ik
had met de butler, alvorens Jk tot
de specialist doordrong. Het was een
slopend gevecht, waarin mijn zin
voor realiteit steeds in botsing
kwam met 's mans conservatisme.
Nu nog denk ik dat het goed voor
deze onmogelijk stijve en dorre ke-
rel zou zijn geweest, als ik hem een
pak slaag had gegeven. Ik deed het
niet. Daar was ik te verlegen voor.
De specialist had een kaal hoofd en
een wit vest aan. Toen ik zijn ietwat
pompeus ingerichte behandelingska-
mer had betreden, kreeg ik een on-
stuitbare afkeer van de man en ik
nam me voor mijn ziel zorgvuldig
voor hem gesloten te houden. Ik
kreeg — vergeef mij deze woorden,
vrienden, — braakneigingen toen ik
naar z'n vingertjes keek. Bijna aan
al z'n worstachtige vingers zaten
ringen. Enfin, hij was psychiater,
dus ik meende, dat hij wel zou we-
ten wat kon en wat niet kon. Hij

stelde zich voor en reikte mij een
vlezige hand. Ik pakte de "brel-achti-
ge massa voorzichtig vast en liet
weer los, toen ik een put in de rug
van z'n rechterhand drukte. Toen
begon het onderzoek. Hij verborg
z'n witte handen in z'n broekzak-
ken en keek me nijdig aan." „Voelt
u zich niet goed, dok?" informeer-
de ik vriendelijk, om het gesprek op
gang te brengen. „Ik stel de vra-
gen, niet u!" antwoordde hij en bij
wijze van bestraffing — denk ik zo
— gaf hij me een klap in het ge-
zicht. Hoewel ik verlegen was, had
ik ook last van driftbuien. Ik oe-
heerste me echter en bedwong mijn.
toorn op een wijze, die wel de be-
wondering van de man moest op-
wekken. In plaats daarvan zei hij
minachtend: „U doet niets terug, u
bent een bangerik, een menselijke
wezel, om zo te zeggen. Kom eens
op, als je durft!" Hij balde z'n vuis-
ten en nam de bokshouding aan. Dit
gebaar onttrok alle resten van zelf-
beheersing aan mij en ik duwde m'n
hoofd in de maagstreek van de naar
adem snakkende specialist. Hij plof-
te ruggelings op z'n gebloemd kar-
pet en schreeuwde luid. Het incident
deed me toch iets en ik zei schuch-
ter: „U vroeg er om, mijnheer, eh...
dokter. Heb ik u bezeerd?"

„Ik stel de vragen!" antwoordde
hij, maar meteen liet hij er op vol-
gen: „Bezeerd, wat is bezeren, jong-
mens? Weet u wel dat bezeren
eigenlijk niet bestaat? U bent ge-
kwetst tot in het diepste plekje van
uw nare ziel en daarom denkt u dat

In behandeling.

u iedereen kunt bezeren. Maar zo is
't niet. Ik ontzeg u het recht mi] te
bezeien. Natuurlijk, u kunt uw
plompe hoofd in m'n maagkuil plan-
ten — overigens het geijkte optre-
dea van een ordinaire straatvechter
— maar bezeren doet u mij daar-
mee niet. Ik moet mij beroepsmatig
met uw geest > bemoeien, maar par-
ticulier voel ik' geen cent voor u,
voelt u dat?"

„Nee", zei .ik en ik keek
langs hem heen, omdat de aanblik,
die hij bood, mij opnieuw woest
maakte. Hij stak 'een wijsvinger
naar mij uit en zei dat ik precies
moest vertellen waar ik in m'n jeugd
een hekel aan had gehad. „Aan u!"
antwoordde ik direct en ik kon zien
dat dit antwoord hem verraste. Hij
keek nadenkend en vroeg toen plot-
seling: „Aan mij? U kende mij toch
niet in uw jeugd? Ik meende dat ik
iets zegevierends in z'n kalfsogen
zag. „O jawel", zei ik, „mensen als
u hebben er in m'n jeugd ook be-
staan en ik had beslist een hart-
grondige hekel aan u".

„U eet rauwe aardappelen en
spruiten", merkte hij even later, op,
mijn hatelijke woorden negerend.
„Weet u dat u uw gezondheid daar-
mee benadeeld? Dit is een vorm van
kanibalisme. Eigenlijk moet u niet
bij mij zijn, maar bij de loodgieter
of een aannemer of iets dergelijks.
U zoekt een compensatie voor iets,
wat u in uw leven te kort bent ge-
komen. Daarom eet u rauwe sprui-
ten. Wat bent u te kort gekomen?
Stil maar, ik kom daar veel beter
achter dan u". Hij krabbelde iets
op een papiertje en gaf het mij, zeg-
gend: „Neem dit iedere dag drie
keer in, meer niet". Ik nam het pa-
piertje en begon het op te kauwen.

„Dit kan ik toch maar een keer
doen, dok?" vroeg ik. Het papier
smaakte naar levertraan.

Hij lachte vals en legde rnij uit
dat ik z'n recept had opgegeten.
„Nu ault u ook nog wel darmstoor-
nissen krijgen", zei hij gemeen,
„want dit is geprepareerd papier!"

Ik voelde me genomen en weer
gaf ik hem een kopstool in z'n
maag. Hij -lag vredig op z'n bloe-
metjeskarpet en ademde als iemand,
die in diepe slaap ligt.

In de gang zei ik tegen de butler:
„Je baas is in slaap gesukkeld, Ar-
chibald, je kunt wel vrij nemen van-

, daag".
Ik geloof wel dat de psychiater

later iets heeft ondernomen, maar
toen werd ik gered door een collega
van hem, die mij minder toereke-
ningsvatbaar verklaarde. Nog ben ik
deze man dankbaar. In de psychia-
trie kun je altijd alle kanten op.

BARTJE

De Zandvoortse verdediging sloot
zich aaneen en reageerde intelligent
op de stormloop van Q.S.C. Te laat
constateerde Q.S.C, dat de aanvai-
len té veel van de krachten van het
elftal hadden gevergd. Zandvooit
stond toen al voor het doel van kee-
per Ollobek en bestookte hem van
alle kanten. In de 20e minuut moest
hij buigen voor een kopbal van Hal-
derman, uit een voorzet van Ja-
cobs. 1-2.

Q.S.C, probeerde het initiatief te
herwinnen, maar het lukte niet.
Zandvoort bleef aanvallen en slaag-
de er in vijf minuten voor het einde
van de wedstrijd het derde doel-
punt te scoren. Rechtsbuiten Visser
bracht het — met een bijzonder
hard schot — op zijn naam.

Met een verdiende overwinning
keerde het elftal naar de badplaats
terug.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in
se A, ziet er
Purmersteijn
Q.S.C.
H.R.C.
Watergr.m.
Zandvoortm.
Vitesse '22
V.V.A.
Alc. Victrix
West-Frlsia
V.V.B.
Kennemers
W.F.C.

afdeling West,
als volgt uit:

16 9 3 4
15 8 4 3
16 9 2 5
15 8 3 4
14 6 6 2
15 6 5 4
16 6 5 5
16 5 3 8
16 5 3 8
16 4 4 8
16 l 7 8
15 3 l 11

2e klas-

21 33-24
20 36-19
20 36-25
19 29-25
18 28-21
17 38-40
17 28-32
13 35-27
13 27-31
12 26-29

9 19-39
7 22-45

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Het afgelopen weekeind kon er weer
een volledig hockey-programma
worden afgewikkeld, met voor de
elftallen van de Zandvoortse Hockey
Club sterk uiteenlopende resultaten.
Het tweede herenelftal stelde, met
een 2-1 overwinning op HBS 5, zijn
plaats in de derde klasse van de
K.N.H.B. veilig.

Dames 2 wist door een 1-0 over-
winning op Ever Swift het kam-
pioenschap van de afdeling te beha-
len en promoveert daarmee van de
Onderbond Noordholland naar de
vierde klasse van de K.N.H.B. Een
fraai resultaat.

Het eerste herenelftal speelde
zondag op Duintjesveld tegen Zuid-
wijck. Technisch was het een bij-
zonder slechte wedstrijd, waarbij 't
enthousiasme van Zuidwijck de
doorslag gaf. De 1-2 nederlaag van
Z.H.C, was dan ook niet onverdiend.

Zandvoort kwam met twee inval-
lers in het veld en toen Rob Kal-
kocne in de eerste helft bij een
botsing met de keeper een been
brak, speelde Zandvoort met drie
reserves verder. De 2-0 achterstand
waarmee de rust inging, werd tij-
dens de tweede helft door Paul v.d.
Fange met één doelpunt verkleind.

Zandvoort 2 ging op bezoek bij
HBS 5 en keerde met een 2-1 over-
winning naar de badplaats terug.
Voor de doelpunten tekenden Kool-
haas en Van Vessem.

Zandvoort 3 wist Stravvberries 4
met een 3-2 nederlaag naar huis te
sturen.

Zandvoort 4 verloor van Allian-
ce met niet minder dan 0-6.

Het eerste dameselftal speelde 1-1
gelijk tegen Strawberries 2.

Het tweede dameselftal behaalde
een 1-0 overwinning op Ever Swift
en promoveerde daarmee naar de
hoofdbond van de K.N.H.B.

Bij de jeugd werd Jongens a door
een 3-2 overwinning- op Strawber-
ries b kampioen van de afdeling 7.

De uitslagen luiden:
Heren:

ZHC 1-Zuidwijck 1-2
HBS 5-ZHC 2 1-2
ZHC 3-Strawberries 4 3-2
ZHC 4-Alliance 6 0-6

Dames:
ZHC 1-Strawberries 2 1-1
Ever Swift-ZHC 2 0-1
ZHC 2 kampioen van de afdeling

Uitslagen ,'jeugdwedstrijden:
Jongens' a-Strawberries b 3-2
Jongens a .kampioen afdeling 7
Alliance h-Jongens c 0-3
Jongens d-Alliance 7-0
Meisjes a-Alllance c 8-0
Ever Swift b-Meisjes b 1-5
BDHC f-Meisjes c 1-1



FAMILIEBERICHTEN

Na een langdurig geduldig ge-
dragen lijden ging tot onze
grote droefheid van ons heen,
onze lieve zorgzame man, va-
der en behuwdvader
Wilhelm» Henricus Kemper
op de leeftijd van 57 jaar.

S. Kemper-van Raffen
A. Kemper
E. B. Keinper-Waterwan

Zandvoort, 11 maart 1961
Tollensstraat 23
Correspondentie-adres:
Koninginneweg 41, Zandvoort
De overledene is opgebaard in
het Diaconessenhuis te Haar-
lem, bezoeken van 2 tot 3 uur
De teraardebestellmg zal
plaats vinden woensdag 15
maart om 11 uur op de alge-
mene begraafplaats te Zand-
voort.
Vertrek Tollensstr. 23 Zand-
voort tegen 10.45 uur.

DANKBETUIGING.
Voor de vele blijken van belangstel-
ling ondervonden bij het overlijden
van onze lieve man, vader en groot-
vader

CORNBLIS DE JONG
betuigen wij allen langs deze weg
onze hartelijke dank.
In 't bijzonder Dr. P. Fliennga en
Zr. Reitzma en Ds. R. H. Oldeman
voor hun toegewijde hulp tijdens
zijn ziekte en bij het overlijden.

Familie de Jong.
Zandvoort, maart 1961
Helmersstraat 22

Belastingaangiften
Het inwinnen van een des-
kundig advies spaart geld.
Admininistratiekantoor

B. Polak
Accountancy Belastingen
Hugo de Grootstr. 25, tel. 2282

telef oonnummci •
en adressen

3043, 3044 Politie
2100 Potitïe (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
22«2 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flmterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Borlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rmko"
Oranjestraat en Stationsplein

2S31 Boekhandel v/h Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenoaclis, Drukken],
Zandvoortse Courant,
Achterweg l

Zandvoortse Korfbalclub

De adspiranten b-ploeg werd zater-
dagmiddag op eigen terrein met 2-1
door Sport Vereent b verslagen.

Daar het eerste elftal niet op tijd
verscheen moest de ontmoeting te-
gen Oosthoek 3 worden uitgesteld.

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie ^an de
maand maart ziet ei' als volgt, uit:
1. J. Hoogendijk 10489; 2. H. Mo-
lenaar 9946; 3. Mevr. Kooke 9927;
4. J. Keesman 9781

Zandvoortse Damclub

De stand in de competitie om hei
persoonlijk damkampioenschap luid1

als volgt:
E. Fransen-C. Draljer jr. 1-1
P. Versteege-J. van Dijk 1-1
Th. ter Wolbeek-J, Koper 2-0
A. Hoekema-J. Schuiten 2-0
L. J. v.d. Werff-G. ter Wolbeek 2-0
F. van Beem-C. Draijer sr. O-:

Zandvoortse Bridgeclub
Na de derde wedstrijd van de derde
competitie van de Z.B.C, staat in
de A-lijn het koppel rnevr. Bros-
sois-Sjouwerman met 166,89% op
de eerste plaats.

In de B-lijn komen zes koppels
voor promotie in aanmerking. De
fam. Brouwer bezet in deze lijn de
eerste plaats met 158,10%.
In de C-hjn heeft de fam. De Jong-

met 171,44% de leiding, gevolgd
door het koppel Mulder Smid-Not-
lerman met 161,90%.

De fam. Polak staat in de D-lija
met 176,19% bovenaan. Tweede is
hier het dameskoppel Plugge-Zür-
cher met 154,59%.

De uitslagen van de onlangs °e-
speoldo " viertallenwedstrijden lui-
den:

Zandvoort2-HBC 3 54-33
Zandvooit 3-R.K. Haarlem 5 38-54
Zandvoort 4-Damiate 7 71-32
De ontmoeting Zandvoort 1-Haar-

lem Noord 2 ging niet door omdat
de tegenpartij verstek liet gaan.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans
Aabye - Brand in het „Magasin du

Monde".
Bottome - Tussen twee werelden.
Bye - Sterke machten.
Morrison - Wijd is de horizon.
Bridge - The numbered account.
Cozzens - By love possessed.
Brisson - Doublecoeur.
Cotte - La longue piste.
Bradbuiy - Fahrenheit 451.
Bruijn - Strijd om de eenhoorn.
Gouzenko - De val van een reus

(deel 1)
Pauwels - De madonna van Juan-

les-Pins.
Buck - This proud heart.
Bardin - La voix de la maison.
Ontwikkelingslectuur
De openbare bibliotheek 1959.
Kroniek van kunst en kuituur 1960

(deel I en II)
Mens en Melodie 1959.
Bakker - Zo was het.
Heeck - Portret-schilderen.
Hooftman - Luchtvaartboek voor

iedereen.
Peereboom - Olympisch logboek '60.
Scharff - Volledige leercursus voor

bridge.
Wolfgang - Skiën.

Daas1 kunt u heen
Monopole:

Dinsdag Ui maart, S uur: film „En
eeuwig zingen de bossen"

Woensdag 15 en donderdag 16 maart
8 uur: film „Moord boven de af-
grond".

Stadsschouwburg :
Woensdag 15 maart, S uur: Toneel-

gozelschap „Ensemble" met ,De
huisbewaarder".

Zaterdag 18 en zondag 19 maart, 8 u.
Toneelgroep „Theater" met „De
Koningin en de Rebellen".

Woensdag 22 maart, S uur: Bob van
Reijn en zijn gezelschap met „Pan-
tomimespeler".

Vrijdag 24 maart, 8 ur Nederlandse
Comedie met „Donna Diana"

BOXER te koop, reu, 3 jr.
Haarlemmerstraat 84, tele-
foon 2728.

NET WINKELMEISJE ge-
vraagd. J. Disseldorp, Ko-
mngstraat 1.

KINDERWAGEN ts koop.
Koningstraat 1.

Te koop: HUIS
m.stuk grond :n Zandvoort,
Oosterparkstr. 50, Ben.huis
dir. te betr. Tel. 020-129081

Flinke HULP gevr. dag.
van 9-2 u. Nieberg, Boul.
P. Loot 79a, tel. 4121.

S E I Z O E N BEDRIJF in
PACHT AANGEB., geheel
bedrijfskl., patates frites,
ijs, snoep, sigaretten enz.,
terras. Goede verdienste.
Voorkeur aan hen die de
pachtsom vooruit betalen.
Br. nr. 2101 Z. Crt.

Zeestraat Apotheek zoekt
een net persoon, manl. of
vrwl. die wil
foezorgexa en lichte
werkzaamheden

verrichten.

Gevr. GITAAR.
Telefoon 2830.

MEISJE GEVRAAGD v.
halve of hele dagen.
Mevr. Kerkman, Halte-
stiaat 63, tel. 2214.

Wie wil een paar keer per
week HUISWERK CON-
TROLBRBN van een jon-
gen van 14 jr. en tevens
enige bijlessen geven. Br.
nr. 2103 bur. Zandv. Crt.

GITAARLES gevr. voor
jongen van 11 jr. Hertz-
dahl, Karel Doormanstraat
4/6, telefoon 4063.

Tei' overname: 2 pers. OP-
KLAPBED m. omb, als nw.
Tevens DIVAN en KOLEN-

FORNUIS (weg. pltsgebr.
tegen elke pr.) Tramweg 26

VERPLEEGHULP gev. per
l mei als vakantie-aflos.
Sanatorium Brederodeduin,
Bergweg 4, Santpoort, te-
lefoon 02560-8621.

Te koop aangeb. een
en aanverw. art. in zeer

prima patatefrite-zaak
met mooie woning

te Amsterdam
Graag woningruil of koop-
huis in Zandvoort. Brieven:
J. Rem, Willem de Zwij-
gerlaan 277-11, tel. 83432.

Gevr. per ] april HUISH.
HULP in- of extern. Sana-
tor. Brederodeduin, Berg-
weg 4, Santpoort, telefoon
02560-8621.

HUIS aan de Brederode-
straat, spoedig te aanv.
Br. nr. 2102 bur. Z. Crt.

Aang.: WITTE BRUIDS-
JAPON maat 42
Diaconichuisstraat 5a

Groot BANKSTEL te koop
wegens overcompl., ƒ 250,-.
De Graaff, Brederodestraat
108, sterflat 9.

VELG Wasmachines
Combinaties v.a. ƒ 598 met
2 motoren. Velo wasmachi-
nes v.a. ƒ 179. Uw oude
wasmachine heeft nog
steeds hoge inruilwaarde.
Ook uw adres voor KOEL-
KASTEN, GASFORNUI-
ZEN, TV, RADIO enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem; Velo, Zeestraat 37,
Zandvoort. Vraagt vrij-
blijvend demonstr. aan huis

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte o]
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 18 en
zondag 19 maart, 8 uur

Toneelgroep „Theater"
De Koningin en

de Rebellen

Woensdag 22 maart, 8 u.
Rob van Reijn en zijn

gezelschap
Pantomimespeler

Vrijdag 24 maart, 8 uur
Nederlandse Comedie

Donna Diana

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op apeeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

Verwacht U Duitse gasten?
Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit het Rheinland
. URTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer, Tempehersst r.57Haarlem, tel. (02500) S1561

PJES
30 vaste wastafels, closets (ook compl.), keuken- en
badgeisers, zitbaden, lavets, badkuipen, diy. mengkra-
nen, gootstenen, bidets, spiegels, enz. enz. Nieuwe Ga-
sojars en gasradiatoren voor ƒ 100 per stuk minder,
alle capaciteiten. H. van Lieshout, Reinwardtstraat 30,
Amsterdam-O., tel. 020-56310.

Reisgewoonten en reisdoel
veranderen in snel tempo

Sterker dan voorheen is door Nederlandse en buitenlandse reisbemid-
delaars (reisbureaus en -verenigingen) een aantal veranderingen in
reisgewoonten en reisdoelen geconstateetd.
Van reisbemiddeling in de vorm van groeps- en privércizen met vaste
doelen en besproken hotels of bungalows werd in het afgelopen va-
kantieseizoen relatief minder gebruik gemaakt, dan in voorgaande ja-
ren. Het verschil met 1960 wordt op ongeveer vijf procent geschat. De
Duitse reisbemiddelaar hebben een hoger percentage teruggang gecon-
stateerd. '

Het teruglopen van boekingen wordt
geweten aan het toenemen van /a-
kantiereizen met auto's, caravans,
scooters en kampeertenten. Daarbij
dient echter tevens vermeld, dat vele
caravanbezitters na verloop van ja-
i en toch weer teruggrijpen op , ge-
wone" reizen via reisbureaux en reis-
verenigingen, doorgaans op het mo-
;ief, dat het langdurig zelf rijden en
liet zoeken naar staanplaatsen op
kampeerterreinen de vakantievreug-
de nogal eens vergalt en bovendien
de reizende mens weinig of geen rust
brengt. Het aantal reisinlichtingen
voor deze vakantiegangers is in
1960 groter dan ooit geweest.

Algemeen wordt geconstateerd, dat
het reisseizoen 1960 geen briljant
evenement voor de reisbemiddelaars
was. Zij, die hun plannen in verband
met de Olympiade op Italië hadden
:oegespitst, kwamen bedrogen uit.
Het reizen naar Italië is aanzienlijk
minder geworden dan in 1958 en
1959. Het bleef, afhankelijk van de
gemaakte programma's, in Neder-
and twintig tot veertig percent be-
icden de ramingen. Dezelfde percen-
tages verneemt men van de Duitse
reisbemiddelaar.

Ook de massale trek naar de
Franse Rivièra is aanzienlijk terug-
gelopen, Bretagne en Normandië
kwamen iets meer in trek. De op
Spanje gerichte reislust was onge-
veer gelijk aan die van 1959. De be-
langstelling voor Oostenrijk en Zwit-
serland bleef ongeveer stationair, die
voor de Scandinavische landen groei-
den aanmerkelijk.

Opmerkelijk is de grote vraag
naar exotische reizen zoals de toch-
ten naar Griekenland, de Griekse
eilanden, Israël, de Noordafrikaanse
kust, Palma de Mallorca en de Ca-
narische eilanden.
De bestaande belangstelling voor de
Kongo smolt door de daar ontstane
troebelen weg. Men moet deze be-
langstelling echter zien tegen de
achtergrond van hoge reissommen,
zodat in aantallen uitgedrukt die
belangstelling klein blijft tegenover
de aantallen dergenen, die in het
buitenland met vakantie gaan.
Belangwekend is voorts de groeien-

de hang naar bijzondere belevenissen
zoals het maken van speciale zee-
reizen op luxeschepen, doch evenzeer
aan boord van eenvoudige schepen
in de Middellandse Zee en de Griekse

wateren, welke laatste reizen betrek-
kelijk goedkoop gemaakt kunnen
worden.

Het Nederlandse toerisme op Bel-
gië en Duitsland (Ardennen, Eifel,
Hai-z en Rijnland), alsook de aantal-
len korte reisjes naar Parijs zijn
aanzienlijk gegroeid. Deze reizen
worden voornamelijk gemaakt door
de jaarklassen, die nu de wereld
gaan verkennen. Naar de mening
van vele reisbemiddelaars brengt de
opkomst van jongere generaties reis-
lustigen met buitenlandse bestem-
mingen een structurele wijziging in
de reisgewoonten met zich mee, of-
schoon ook deze groepen bij het stij-
gen van jaren en inkomens, naar kan
worden verwacht, de vakantiever-
kenningen steeds verder zullen uit-
breiden.

Familiedrukwerk
als:

geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires
visitekaartjes
rouweirculaires
dankbetuigingskaarten

Gertenbachs Drukkerij
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Elke tweede poi

JA
15 soorten

25ct voordeei
Mmmm, een extra likje jam op de boterham.
Dat mag deze week. Want de 2e pot kost
nietllS et. maar90 ct.; niet 92 et. maar 67 et.;
niet 69 et. maar 44 et.; niet 56 et. maar 31 et.

Een buitenkansje om aan te grijpen.

UUUUÜULIÏÏ

DEGRDYTER

CACAO
MUW««

Elk tweede pak

GOUDMERK CACAO
VOOR HALVE PR'JS

Dot scheelt nogal wat: 2 pakjes vol-arama-
tische Goudmerkcacao samen voor 98 et.
Nog meer voordeel: de siertrommel met 500
gram Goudmerkcacao van f 3,75 voor f 3,-!

-ei»
'Q>

*ttt»
.WASMIDDEL

Een pak

WOLWASMIDDEL
nu maar 30 cent

Neem deze week een paar pakken Wolwas-
middel. U hebt ze toch geregeld nodig. U
profiteert van 10 cent voordeel op elk pak.

Twee zakjes

osmtaart
samen voor

EEN GULDEN
Prettig, wat pakjes verrukkelijke ossestaart-
soep in huis te hebben. Heerlijke pikante soep.

Fijn gekruid. Voordeel 36 et.
6103151

kassabon voor 10Q/0 korting. Óók bij de weekreclames
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HET AMATEURTONEEL
kan meer zijn dan louter amusement

Er zijn in Zandvoort — in verhouding tot het totale inwonerstal — vrij
veel dames en heren, die het toneelspel als vrijetijdsbesteding beoefenen.
Vier amateurtoneelverenigingen dingen in het speelseizoen beurtelings
naar de gunst van het publiek, dat in de meeste gevallen blijk geeft
van een gezonde belangstelling voor deze vorm van vermaak, tijdspas-
sering of kunst, zo men wil.

De afdeling Haarlem van de
Nederlandse Amateur Toneel
Unie — N.A.T.U. — heeft
j.1. gaterdag en zondag in het
Gemeenschapshuis een week-
einde-cursus voor amateur-
toneelspiilers uit Zuid-Kenne-
merland georganiseerd.
Eén van onze medewerkers
die de cursus heeft bijge-
woond, heeft in een tweetal
artikelen een beschouwing
gewijd aan deze lessen in to-
neelspel. Zijn eerste artikel,
als inleiding bedoeld, drukken
wij hier af. Het slot van zijn
beschouwing publiceren wij
in ons nummer van a.s. vrij-
dag 24 maart.

In de loop der jaren heeft het ama-
teurtoneel in onze plaats een ze-
kere bekendheid verworven. En te-
recht. In sommige gevallen berei-
ken de prestaties een peil, dat men
niet direct zou verwachten bij een
dergelijke kunstuiting, waarin het
gericht zijn op amusement en „een
plezierige avond met bal na" vaak
het hoofdmotief vormen van een
toneelavond.

Wanneer men zo eens om zich
heen kijkt om te ontdekken wat de
mensen beweegt het toneelspel te
beoefenen als hobby, als een vulling
van vrije tijd, dan moet men wel
tot de slotsom komen dat lang niet
altijd een drang tot een goede pres-
tatie op" de" planken aanwezig is.

Soms is men lid van een toneel-
vereniging louter en alleen omdat
men het wel prettig vindt zo nu en
dan eens voor het voetlicht te staan
en — als het kan — bewonderd te
worden door vrienden en kennissen.
Een zekere mate van ijdelheid is
bijna iedereen aangeboren!

Anderen verkeren in dezelfde po-
sitie van hen, die dansavonden be-
zoeken en zich vermaken. Zij vin-
den de sfeer van hun toneelvereni-
ging plezierig en een toneelavond
is toch altijd wel gezellig. Van-
zelfsprekend kunnen dit toegewijde
leden van een vereniging zijn, maar
zij komen — wat betreft hun tone-
listische prestaties — niet boven de
middelmaat uit, omdat zij in de
eerste plaats amusement zoeken. Op
zichzelf is hier niets tegen. Maar
het heeft weinig te maken met to-
neelspelen.

In veel minder talrijke gevallen

Monografie
voor burgemeester
Tijdens een informele bijeenkomst
in het raadhuis is j.l. woensdag aan
burgemeester mr. H. M. van Fene-
ma, het eerste exemplaar aangebo-
den van de monografie over Zand-
voorts verleden. De bijeenkomst
werd bijgewoond door de beide wét-
houders, de gemeentesecretaris en
verscheidene medewerkers aan de
monografie. Voor dat de aanbieding
plaats vond gaf dr. Tj. W. R. de
Haan, voorzitter van de volkskun-
decommissie, een overzicht van de
voorbereiding tot de uitgave.

Een historie op zichzelf, want
het heeft vier jaar geduurd voor het
boekje kon verschijnen. In zijn in-
leiding bracht speker dank aan al-
len die op enigerlei wijze hebben
medegewerkt aan de totstandko-
ming van het geschrift.
Op zijn beurt dankte mr. Van Fe-
nema, dr. De Haan en zijn mede-
werkers voor de wijze waarop zij
de monografie over Oud-Zandvoort
hadden verzorgd.

Ben Zandvoortse naak
Ben Zandvoorts belang
Opening van
WONINGINRICHTING
,,',T INTERIEUR"
Stationsplein 13-15, tel. 3346
op zaterdag 18 maart, 11 uur
Zie s.v.p.:

Ingezonden -mededeling
Etalages

Overtuigt u:
Binnen.

ziet men plotseling dames en heren
die het toneelspel beoefenen als een
vorm van zinvolle vrije tijdsbeste-
ding, die niet slechts op pret ma-
ken is gericht. Deze leden, die veel-
al de kern vormen van hun vereni-
ging, zoeken naar een aanvaardba-
re vorm van amateurtoneel, dat
volstrekt niet alleen de min of meer
gezellige recreatie van leden en do-
nateurs als hoofddoel behoeft te
hebben. Somt ervaart men in een
plaats als de onze dat amateurto-
neel wezenlijk kan boeien en ont-
roeren. Er zijn er onder de vele
amateuristen, die een bepaalde
reputatie hebben verworven.

Dat het amateurtoneel wordt er-
kend en gestimuleerd, ook door be-
roepsmensen, mag blijken uit het
bestaan van een organisatie, die
zich ten doel stel het toneelspelen
door amateurs op een hoger plan
te brengen: de Nederlandse Ama-
teur Toneel Unie.

Deze organisatie werkt voortref-
felijk en het wil ons voorkomen dat
nog in te weinig gevallen gebruik
wordt gemaakt van waardevolle
adviezen, die de N.A.T.U. geeft.
Eén van haar verrichtingen is het
organiseren van studie-weekeinden,
waarin de belangstellende leden van
de amateurgezelschappen zich kun-
nen bezinnen op het toneelspelen en
de vormende waarde daarvan. Zij
worden in staat gesteld, onder be-
kwame leiding van beroepsmensen,
zelf te ontdekken wat er mankeert
aan hun opvatting van toneelspel
en zij ontvangen tijdens die studie-
dagen praktische' lessen in toneel-
spelen en bewegingskunst. Daarom
mag het ietwat teleurstellend wor-
den genoemd dat het weekeinae, dat
wij gedeeltelijk meemaakten zater-
dag en zondag j.l. in het Gemeen-
schapshuis, niet door veel meer wer-
kende leden van onze amateurto-
neelverenigingen werd bezocht. Eén
dezer verenigingen was vertegen-
woordigd met een achttal leden, ter-
wijl één lid van een in onze plaats
optredende jeugdvereniging blijk
van belangstelling gaf! Alle ande-
ren lieten verstek gaan. En dat is
jammer, temeer wanneer men be-
denkt hoeveel men had kunnen op-
steken van deze lessen, die gegeven
werden door deskundigen bij uit-
stek: Arend Hauer en Peter
Brandsma (toneelspel in het alge-
meen) en Frits Vogels (bewegings-
leer).

In de krant van volgende week
willen wij het belang van deze cur-
sussen nader belichten.

H W.

Sedert 1849

U kiest uit:
100 eethoeken
BOOT meubelen
Gierstr. 52-54-56
Haarlem

Burgerlijke Stand
10—16 maart 1961

Geboren: Petra, dochter van J. L.
Boshuisen en W. M. Halsema.

Geboren buiten de gemeente: Ray-
mundus Petrus, zoon van C. A. M.
Warmerdam en C. A. M. va» Gel-
deren; Karyn Ann, dochter van D.
G. Wood en M. F. Bilston.
Ondertrouwd: Josephus Petrus Pa-

ternostre en Henriëtte Marthe Zeil-
maker;'Gijsbert Jan Paap en Kitty
Uijleman; Cornelis Stringer en Cor-
nelia Keur; Gerardus Johannes Wal-
therus Maria Floris en Alberdina v.
Meurs; Florus Dirk Koper en He-
lene Koopman.

Gehuwd: Willy Kamphuis en Met-
je Elisabeth Porsch; Johannes van
Middelkoop en Vera van der Mije.

Overleden: Margaretha Elisabeth
Groenhoff, oud 79 jaar, gehuwd ge-
weest met A. Kruk; Agatha Maria
Zegwaard, oud 84 jaar, gehuwd ge-
wcest met N. Stokman.

Overleden buiten de gemeente:
Clara Roodenburg, 76 jaar, gehuwd
geweest met S. de Vries; WUhelmus
Henricus Kemper, oud 57 jaar, ge-
huwd met S. van Raffen.

Vuurboet, Cl. J. Vissclier, 1586-1650

Landzijde van Zandvoort, R. Roghman, 1620-1680

Karren, J. Israèls, 1824-1911

OUD-ZANDVOORT

Deze week is een monografie verschenen over Oud-Zandvoort, uitgegeven
door de Volkskundecommissie van de Vereniging „Haerlem", onder aus-
piciën van het Nederlands Volkskundig Genootschap en met medewer-
king van de gemeente Zandvoort. Aan deze monografie, onder redaktie
van dr. T j. W. R. de Haan en R. C. Hekker, werkten mee me j. dr. G. H.
Kurtz en de heren P. van der Mije KCzn en C. Varkevisser, terwijl i/e-
noemde redaktieleden eveneens bijdragen leverden.
De -monografie, verdeeld over zes hoofdstukken, bevat bekende en min-
der bekende gegevens en anecdoten over het volksleven van Zandvoort,
de voornaamste middelen van bestaan en het architectonisch aanzicht
van het dorp.
Het boekje is een bescheiden poging, de medewerlcers zijn zich daarvan
bewust, een glimp van het verleden op te vangen. Niet meer dan een
glimp, want de historie van Zandvoort is allerminst waterdicht.
Er zijn vele duistere plekken en gapingen waarvan men vrijwel niets
weet, eenvoudig omdat het materiaal ontbreek. De inwoners van Zand-
voort hebben sich in het verleden weinig moeite gegeven de gebeurte-
nissen in hun woonplaats op te tekenen en aan het nageslacht door te
geven.
De weinig spectaculaire en dramatische ontwikkeling van Zandvoort ge-
durende meer dan vier eeuwen, is waarschijnlijk één van de voornaain-
ste oorzaken geweest van de onverschilligheid van de bevolking voor de
historie van de eigen woonplaats.
Men bekommerde zich niet om verleden of toekomst, alleeti het lieden
was van belang.
De meeste gegevens over de historie van Zandvoort zijn dan ook af-
komstig van niet-Zandvoorters, de achter in het boekje opgenomen bi-
bliografie spreekt wat dit betreft geheel voor zichzelf.
Een bespreking van 't boekje over Oud-Zandvoort — de verleiding daar-
toe is groot — zou neerkomen op een navertellen, maar daarvoor kan
men de monografie beter zelf ter hand nemen. Vooral het artikel over
het architectonisch verleden van Zandvoort zouden wij iedere ingeze-
tene van de gemeente ter lezing willen aanbevelen. Het is een waar-
schuwing aan het adres van hen, die hetgeen Zandvoort nog rest aan
oude visserswoningen, willen opofferen ter wille van snelverkeer en de
zielloze wooncultuur van het ogenblik.
Het werkje is doorschoten met tal van reprodukties van etsen, teke-
ningen en schilderijen, die een wat geromantiseerd beeld van Zand-
voort geven.
Niet allen. Daarvan getuigen bovenstaande tekeningen.



Mensen en zaken
Voor jaarsm oelieid
De meeste mensen hebben het moei-
lijk de laatste tijd. Bijna iedereen
gaat gebukt onder een gevoel van
moeheid en men vindt in het alge-
meen dat de morgen zo bijzonder
snel op de nacht volgt. Dit be-
tekent dat men moeite heeft met
het opstaan. Overdag is men vrij
snel vermoeid, zelfs bij lichte licha-
melijke bezigheden en als er een
geestelijke inspanning wordt ver-
eist, blijft men nergens meer.

„Ik kan niet meer", is de zucht,
die bijna epidemisch is en als een
vloedgolf over huizen, kantoren en
fabrieken golft.

De spoedig angstige lieden, zij,
die bij ieder lichamelijk ongemakje
een ziekte op de loer zien liggen,
zullen naar de dokter gaan en daar
te horen krijgen dat het loodzware
gevoel in armen en benen, die duize-
ligheid, die neiging tot ruzie zoelten
en nog vele andere symptomen een
normaal verschijnsel zijn.

Natuurlijk is dat zo. Alleen, je
wordt er niet mee geholpen als je
weet dat de dokter er ook onder
lijdt. Maar er zit van de andere kant
een stuk menselijke solidariteit in
als de medici ook meedoen, mee
moe zijn en mee ruzie zoeken.

't Gaat vanzelf weer over, ga wat
vroeg naar bed, zorg voor je vita-
minen, tja, het is erg eenvoudig.
Een kind kan de was doen. Het
heeft te maken met de toestand van
je lichaam, dat gedurende de winter
allerlei opduvels heeft gehad, van
gewone verkoudheid tot lichte long-
ontsteking toe. En als er dan nog
steeds geen vitaminerijke groente
op de markt komt, nou ja, dan moet
je wel in de kreukels geraken, dan
ben je ineens toe aan de modekwaal
die voorjaarsmoeheid heet.

Je boft nog als je blik op het
ochtendblad valt en daarin leest dat
het sedert 1884 niet zo warm is
geweest in deze tijd van het jaar.
Zo'n mededeling kan je over veel
narigheid heenzetten, want je be-
gint de naderende zomer de ruiken.
Voorjaarsmoeheid kan echter ook
als een camouflage voor luiheid
worden gehanteerd. En dat is be-
denkelijker, want hieruit zou blijken
dat je moeheid gecultiveerd wordt,
gevoed wordt door het heimelijke
verlangen eens niets te doen. Dit
„eens niets doen" gaat vrij spoe-
dig over in een permanente sloom-
heid, waar je altijd voor moet op-
passen. Dan kom je er toe luiheid te
vereenzelvigen met de periodieke
vitamine C tekorten. En dat is niet
alleen zelfbedrog, maar ook het be-
driegen van de mensen om je heen,
die in de mening verkeren dat je
patiënt bent. Terwijl je eigenlijk
maar een huis-tuin-en-keuken lui-
aard bent.

Uitkijken, hoor! Dat voorjaar
heeft soms vreemde gevolgen. En
dat is zeker het geval met een voor-
jaar, dat sedert 1884 niet zo warm
is geweest. MOMUS

Sport en spel
Zandvoortmeeuwen
Uitslagen zaterdag U maart:

Zandvoortm.-VEW 1-1
Zandvoortm. 2-DDS 2-3
Kenn.land 5-Zandv.m. 3 1-1

Adspiranten:
Zandvoortm. a-Schoten a 3-1
Zandvoortm. b-RCH b 1-1
Bloemendaal a-Zandv.m. c 5-0
Haarlem d-Zandvoortm. d 6-0
Kenn.land c-Zandvoortm. f 2-3
Zandvoortm. g-RCH h 0-10
Zandvoortm. h-RCH i 3-4

Pupillen:
Zandvoortm. a-Schoten a 2-2

Uitslagen zondag 12 maart:
Q.S.C.-Zandvoortm. 1-3
Zandvoortm. 2-DEM 2 2-0
Zandvoortme. 3-EDO 5 1-0
DIOS 2-Zandvoortm. 4 0-3
DSS 3-Zandvoortm. 5 1-9
Zandv.m. 6-O. Gezellen 4 8-3
Bloemendaal 7-Zandv.m. 7 2-5
VVH 4-Zandvoortm. 8 6-0

Junioren (v.d. Aart-beker):
Zandvoortm. a-WH a 6-0

Competitie:
EDO c-Zandvoortm. b 2-10
Haarlem d-Zandvoortm. c 2-2
Zandvoortm. d-RCH e 3-7

Programma zaterdag 18 maart:
Kinheim-Zandvoortm. 16.15 u.

7 Kenn.land 4-Zandv.m. 2 16.30 u.
16 IJmuiden 5-Zandv.m. 3 16 u.

Adspiranten:
26 EDO a-Zandvoortm. a 15 u.
43 HFC ta-Zandvoortm. b 15 u.
45 HFC c-Zandvoortm. c 15 u.
64 DIO a-Zandvoortm. d 15 u.
70 Zandv.m. e-Schoten c 15 u.
99 DSK b-Zandvoortm. g 15 u.

]02 Zandvoortm. h-EHS d 15 u.
Pupillen:
144 Zandv.m. a-Haarlem a 14.30 u.

Bronchiletten
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

Donoravond
J.l. donderdag heeft de plaatselijke
afdeling van het Nederlandse Rode
Kruis voor de elfde maal een bloed-
afname-avond gehouden. De avond
stond onder leiding van de heei A.
Loos en de doktoren H. K. van Es,
P. FJieringa en J. F. Zwerver.

In totaal hadden 232 donors zich
voor bloedafname, beschikbaar ge-
steid. Onder hen waren er die voor
öe elfde maal aan de donor-avond
deelnamen. Diieentwintig personen
gaven voor de vijfde maal hun
bloed, waardoor zij in aanmerking
komen voor de Landsteinei-penning.

Hoe is de jeugd?
Vrijdag 24 maart a.s. komt de afde-
ling Zandvoort van de N.C.V.B, bij-
een in het Jeugdhuis van de Herv.
Kerk. Ds. A. «J Lamping van Dui-
vendrecht zal op deze bijeenkomst
een causerie houden over: Hoe leeft
en denkt de na-oorlogse jeugd?

Foto's voor expositie
Voor de op l, 2 en 3 april as. te
organiseren foto-expositie door de
fotokring „Zandvoort" is de termijn
voor het inzenden van foto's, van in
Zandvoort woonachtige amateurs,
verlengd tot 24 maart a.s.

Dia's kijken
De personeelsvereniging voor ge-
meente-ambtenaren organiseert a.s.
vrijdag 24 maart een bijeenkomst
voor de leden van de vereniging.
Tijdens deze bijeenkomst zullen
kleurendia's worden vertoond over
een reis door Griekenland.

Programma zondag 19 maart:
Vitesse '22-Zandv.m. 14.30 u.
Zandv.m. 2-WSV '30 2 14.30 u.

19 Velsen 2-Zandvoortm. 3 12 u.
61 Vogelenz. 2-Zandv.m. 4 12 u.
59 Zandv.m. 5-BSM 3 12.30 u.
67 N.Vennep 2-Zandv.m. 6 14.30 u.
75 Geel Wit 3-Zandv.m. 7 12 u.

Junioren:
1] O Zandv.m. a-Velsen a 12.30 u.
]35 Zandv.m. c-HFC d 9.45 u.
147 F/OO d-Zandvoortm. d 12 u.
153 Spaarnr'ani a-Zandv.m. e 12 u.
Programma woensdag 22 maart:
Pupillen:

TYBB b-Zandvoortm. c 15 u.
Zandv.m. b-Zandv.m. d 15 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de ontmoeting tegen Vitesse '22
komt het eerste elftal van Zandv.m
a.s. zondag in de volgende op&tel-
ling uit:
Kniese; Stokman en Stobbelaar
Water, Koning en Kraaijenoord
Visser, v.d. Steen, Jacobs, Paap en
Halderman. Reserves zijn: Van Ko-
ningsbruggen en Oosterbaan.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 11 maart:

Alliance adsp. d-TZB c 3-
Uitslagen zondag 12 maart:

TZB 1-Renova 2 0-0
TZB 2-WD 2 5-:
Concordia jun. c-TZB b 5-

Programma zaterdaq 18 maart:
57 Geel Wit adsp. b-TZB a 15 u
94 TYBB adsp. j-TZB b 15.30 u

112 TZB adsp. c-Vogelenz. b 15.u
(Terrein Vogelenzang)

Programma zondag 13 maart:
46 TZB 1-TTBB 4 14.30 u

(Terrein Zandvoortmeeuwen)
99 Halfweg 5-TZB 4 14.30 u

105 HFC jun. a-TZB a 14 u
(v.d. Aart-beker)

140 Van Nispen jun. a-TZB b 12 u

Zandvoortse Korf.balclub
Tijdens de onlangs gehouden jaar
vergadering van de Z.K.C., werd
het bestuur als volgt samengesteld
Voorzitter-wedstrijdsecretaris werd
A. van Breukelen; penningmeeste
H. F. Hose; 2e penningmeester
mej. C. Coops; secretaris-2e voor
zitter, F. W. Borstel en M. Vlieland
lid. In de kascommissie werden be
noemd W. Bos en H. Laurier. In d<
twaalftalcommissie werden gekozen
J. Termaat, W. Bos, H. Laurier en
A. van Breukelen; in de propagan
dacommissie namen zitting mej. C
Coops, W. Bos en M. Vlieland.

Zandvoortse Schaakclub
Na de zesde ronde van de compe
titie om 't clubkampioenschap, zie
de stand in de kopgroep er als volg
uit: 1. Lindeman, 2. Steiner, 3. Gis
kes, 4. De Jong, 5. Eldering, 6. Mer
kclbach, 7. Gerritsma, S. Termes
9. Janssen, 10. Roetemeijer.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w.

maart
19
20
21
22
23
24 8.55 4.30 21.-32 17.—
25 10.06 5.30 22,52 18.—
Samengesteld door P. v.d.

l.w.

5.15 1.— 17.35 13.—
5.58 1.30 18.18 14.—
6.40 2.— 19.03 14.30
7.23 3.- 19.44 15.30
8.05 3.30 20.29 16.—

strand
berijdbaar
9.00-15.30

10.00-16.—
10.30-17.—
11.30-17.30
12.00-18.30
13.00-19.30
14.00-21.00
MijeKCzn

Huidgenezing
Muldz-ufverheid • Huidgezondheid

F» U R O L
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

telef oonn urnmer
en adressen

3043,3044 Politie
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin

genvcrkeer, kiosk Raadhuis
plein.

42212 (02500) Garage FHntermar
Zandvoortselaan 365, Bentvel
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vjh Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gcrtenbactis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg l ,

ymnastiekvereniging O.S.S.
Onder grote belangstelling vond
aterdag j.l. in hotel Brinkman te

Haarlem de receptie plaats ter ge-
egenhcid van het 50-jarig bestaan
ran de Kennemer Turnkring.

Tijdens deze receptie werd mede-
gedoeld, dat voorzitter Fortgens tot
relid was benoemd en een tiental
eden, waaronder het O.S.S.-lid M.
lastien, tot lid van verdienste.
In het kader van het 50-jarig be-

taan van de Kennemer Turnkring
worden op 10 en 24 juni op de Gro-
e Markt te Haarlem grootse turn-

demonstraties door kring-vereni-
ingen gehouden en op 3 en 4 juni

jondswandeltochten in Beverwijk.
Op 2 juli zal een jeugddag in Vel-
zen worden gehouden.

Ook OS.S. zal aan deze evene-
Tientcn deelnemen.

*
De 57e jaarvergadering van O.S.S.
ivordt gehouden op donderdag 23
naart a.s. in hotel Meijershof. Be-
halve de gebruikelijke jaarversla-

en van secretaresse en penning-
neester, vermeldt de agenda een
lestuursverkiezing. De aftredende
bestuursleden J. H. B. Brink, M.
Castien en H. Malingré stellen zich
herkiesbaar. In de vacature, ont-
slnan door het bedanken van de
icer W. Keur, heeft het bestuur de
ieer C. de Krijger kandidaat ge-
steld. Voorts moeten nieuwe leden
vorden benoemd in de diverse com-
missies wan O.S.S.

In samenwerking met het Noord-
hollandse Zuiderkwartier organi-
seert de Kennemer Turnkring op
15 en 16 april a.s. in Beverwijk een
organisatorisch kaderweekend.

Op dit weckend spreekt de
tiecr N. G. Vlot over „Jeugdleiding"
en de heer D. Schuil over „Sport in
Amerika".

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Programma van de Zandvoortse
Hockey Club
Zondag 19 maart:
Heren: Zuidwijck-ZHC l

ZHC 3-Rood Wit 2 12 u
ZHC 4-Alliauce 8 12 u

Dames: HBS 2-ZHC l
Saxenburgers-ZHC 2
Meisjes a-Meisjes b J 13.45 u
Mecki's-Konijnen •• ' ^ 13.45 u

Zaterdag 18 maart:
Jongens a-Alliance' b 15.30 u
Strawberries d-Jongens b
HBS c-Jongens c
Haasjes-Rood Wit 14.30 u
Veldmuizen-HBS 14.30 u
Boxers-Alliance 15.30 u
HBS p-Beren

Begrafenis W. H. Kemper

Woensdagochtend is onder giote
jelangstelling op de algemene be-
jraafplaats aan de Noorderduin-
iveg de heer W. H. Kemper ter aar-
de besteld.

Aan het graf werd het woord ge-
voerd door de voorzitter van de af-
deling Haarlem van de Ned. Ama-
teur Toneel Unie (Natu) en door de
voorzitter van de toneelvereniging
,Op hoop van zegen" en de Zand-
voortse Bridgeclub. Van deze ver-
enigingen is de overledene vele ja-
ren lid geweest.

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeenwerk

Telefoon 2937 of 02500-17069

Lessen in toneelspel
Ruim veertig personen hebben deel
genomen aan de j.l. zaterdag en
zondag in het Gemeenschapshuls ge
organiseerde N.A.T.U.-cursus, waar
aan elders in dit blad een beschou
wing wordt gewijd.

De cursus werd zaterdagmiddag
geopend door de heer H. Kranevelc
voorzitter van de afdeling Haarleir
van de N.A.T.U.

In zijn openingswoord verwei
komde hij de docenten van dez
cursus, Arend Hauer, de landelijk
adviseur,, Frits Vogels en Pete
Brandsma.

Na hem hield Arend Hauer een
causerie over het amateurtoneel. Hi
wees op het grote belang van hè
scholingswerk, zowel wat de theoii
als de praktijk betreft. Spreko
vroeg speciale aandacht voor de ele
mentaire studie, het aankweken vat
kennis van de toneeliteratuur o.d. ï
de avonduren vonden de eerste lep
sen plaats, die zondagmorgen en
-middag werden voortgezet.

Het weekeinde werd besloten me
een avondmaaltijd waaraan doo
cursisten en docenten werd deelge
nomen.

Beroep aangenomen
Ds. P. J. O. de Bruyne, predikan

te Zaandam hoeft het door de ker
keraad van de Gereformeerde Ker
te Zandvoort gedane beroep aange
nomen.

30.000 voor Ger. Kerk
Voor uitbreiding en verbetering van
het kerkgebouw van de Gerefor-
meerde Kerk aan de Julianaweg,
hebben de lidmaten van de Gere-
formeerde Kerk ruim ƒ 30.000 bij-
eengebracht.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Het eerstvolgende spreekuur van
Ie burgemeester zal niet op woens-

dag 22, maar op donderdag 23 maart
morden gehouden.

D O K T E R S - , Z U S T E K S- en

A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
J. F. Zwerver
Julianaweg la hoek Kostver-
lorenstraat, telefoon 2499

WIJKZUSTER:
Zr. Reitsma
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

APOTHEEK:
18 t.m. 24 maart:

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
Wijnne, Haltestraat 8, tel. 2389.

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen. • -"

Zondag 19 maart
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemsteedse Dreef 11,
stede, telefoon 35521.

Heem-

Forumavond
Vrijdag 24 maart a.s. organiseert
de Zandvoortse Bestuurdersbond
een forumavond» in het Gemeen-
schapshuis.

Het forum, onder voorzitterschap
van de heer H. Overmeijer, districts
bestuurder N.V.V., zal bestaan uit
de navolgende leden: mej. Anke
Weidema, districtsbestuurster A.N.
M.B. en de heren Th. van Oort, se-
qretaris-penningmeester A.N.G.B.,
J. v.d:'Ploeg, secretaris A.B.V.A. en
H. van der Haak, districtsbestuur-
der A.B.C.

Middag voor bejaarden
De j.l. woensdag door het bestuur
van de bejaardensociëteit georgani-
seerde amusementsmiddag, mocht
zich in een grote belangstelling ver-
heugen. Het optreden van de Tiro-
ler Kapel, met zang en dans, werd
door de aanwezigen zeer op prijs
gesteld. Na afloop van de voorstel-
ling vond een verloting plaats.

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 19 maart

30.30 uur: ds. C. de Ru.
Bevestiging van lidmaten.
Medewerking van het kerkkoor.

Jeugdkapel in het jeugdhuis
10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
(Discodienst)

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Sondag 19 maart

1030 uur: prof. dr. C. W. Mön-
nieh (e.l.), Amsterdam.

Hel Huis in de Duinen:
1S.30 uur- ds. C. P. Hoekema
(d.g.) uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
Zondag 19 maart

10 u.: ds. C. W. Thijs van Nieuw-
Vennep.
17 u.: ds. C. W. Thijs. Gat. Z. 20.

PAROCHIE H.H. AGATHA,
C.rote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
's Avonds om 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 u".; 's avonds om 7.30 u. Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 21 maart

15 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer H. Veldkamp.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 19 maart, 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door dr. H. Bonger.

n OB|J verwachting
Zo heet dit toelichtend en geruststel-
Ie nd Doktersboek.dat gratis it in-
gesloten bij een Babyderm Set,
waarin alles voor een vorstelijke
verzorging van Baby's tere huidje.

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 'et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652

Thans ook tel. 4200
WONINGRUIL

Leiden-Zandvoort
Vrij huis, ind.: kamer en-
suite, keuk., 3 slpk., badk.,
zolder m. 2 krs, tuin voor
en achter. Huur ƒ 87 p.m.
Gevr. iets derg., Hogere
huur geen bezw. Br. 2204
bur. Z. Crt.

Verschenen:

S-Zandvoort
Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj.W. R. de Haan en R. C. Hekker
Prijs ƒ 4,95
Verkrijgbaar bij:
Boekhandel Bakels, Kerkstraat 31
Boekhandel Esvê, Grote Krocht 17
Boekhandel Lorens, Haltestraat 15
Gcrtenbachs' Drukkerij, Achterweg
Eerste Zandvoortse Papierhandel,
Haltestraat 12
Boekhandel v. Petegem, Kerkstr. 28

Vakantie-woningrui!
Hilversum-Zandvoort
KI. gez., geg. midd.st.,
wenst woning (Ie stand
Hilversum) voor pl.m. 3
a 4 weken in de

periode 16 juli-
30 augustus te ruilen
voor huis in Z. liefst dicht
bij boulevard (m. garage).
Br. fam. Jansma, 's-Grave-
landseweg 16, Hilversum,
tel. 02950-42735.

Jong a.s. echtpaar zoekt
WOONRUIMTE 'm. keuk.
Br. aan A. Visser, Bilder-
dijkstraat 22.

Te huur: GEMEUB. ZIT-
SLAAPKAMER , m. gebr.
v. keuk. v. meisje of jeugd,
dame. Br. nr. 2205 ' Z. Crt.

Gevr. '.vrij GEMS HUIS v.
2_volw., 5 kind., voor juni,
juli en aug. Br. nr. 2202
bur. Z. Crt.

Vakantie in Meran Zuid-
Tirol-Italië 2 pers. LUXE
APP., compl. ing. m. keuk.,
bad en balc., ƒ 7 p.d. p.p.
Te bevr. Kleinenbrands, De
Ruyterstraat 34, Zandvoort

Te koop: 3-delig KAPOK-
MATRAS 80x390, ƒ 20,—;
plus een 2-delig 130x190,
ƒ 30 (Java kapok) in g.st.
Zandvoortselaan 37, tele-
foon 2415.

Te koop: l lange lederen
HEREN JAS m. 50, ƒ 25;
kinder-slaapkam. HANG-
LAMPJE ƒ 15; Philips
RADIO ƒ 60; alles in pr.st.
Vos, Grote Krocht 32, na
7.30 uur 's avonds.

3 GROTE VOLIèRES te
koop. Haarlemmerstr. 94,
telefoon 3417.

Te koop: l KLEED, 2,SO x
3,50, lichte kleur; 1-pers.
DIVANBED m. kapokmatr.

0,80 m; l Aga petr. RA-
DIATOR en 2 1-pers. LE-
DIKANTEN, alles in pr.st.
Oosterp.str. 50b, tel. 2634.

Wegens vertrek te koop:
BALPOOT-DRESSOIR

eiken/wortelnoot 55/180 cm
Bijbeh. 4 stoelen, 2 faut.
Prijs ƒ 75; Beckers KO-
LENHAARD d anlhr.
pr. ƒ 50. Te bevr. tel.3321.

Te koop aangeb. een

prima patatefrite-zaak
en aanverw. art. in zeer

drukke winkelstraat
met mooie woning

te Amsterdam
Graag woningruil of koop-
huis in Zandvoort. Brieven:
J. Rem, Willem de Zwij-
gerlaan 277-11, tel. 83432.

Te koop z.g.a.n. GRAMO-
POON in luxe'koffer ƒ 50
en Philips RADIO, ƒ 60.—.
Telefoon 3766.

Weer of geen weer uw
KOPJE KOFFIE in ge-
zellig verwarmd strand-
paviljoen nr. 2 van TONY
TEN BROEKE.
OOK KOFFIE VOOR UW

„LIJN"

Mechels BUFFET te koop,
oud 100 jaar, handwerk.
Br. nr. 2203 Z. Crt.

Tropisch A Q U A R I U M
aangeb. 70x40x40, geheel
compleet.
Dr. Gerkestraat 89rood.

Aangeb. prachtig' groot
BANKSTEL ƒ 250,-. Van
I.ennepweg 14/3, tel. 4415.

Flinke zelfst. HULP gevr.
Ook voor het seizoen. Zee-
straat 36, telef. 3125.

Rinkel vraagt HANDIGE
DAMES voor tauffetwerk.
Telefoon 2820.

Flinke HULP gevr. dag.
van 9-2 u. Nieberg, Boul.
P. Loot 79a, tel. 4121.

Mevr. Mijns, Boul. Paulus
Loot 55, vraagt MEISJE
als hulp i.d. huish., gezin
zonder kind. Evt. v.d.e.n.
m. eig.. kamer Zandvoort.
Flinke WERKSTER gevr.
Kostverlorenstraat 114, te-
lefoon 2783.

Dame b.z.a. voor KOTEL-
of PENSIONWERK voor
's morgens, 's middags of
's avonds. Br. 2301 Z.Crt

Banketbakkerij
Gevraagd:

flinke 3e of 2e
bediende

en een leerling
Banketbakkerij B. Bosman,
Kerkstraat 22.



met handige
extra-lange klep

H ALVE-ZWARE - PITTIG - MILD - LEKKER
Uit het zonnige Carolina en uit het rijke, ruige Kentucky
komen de tabakken. Voor Royal. Doublé selected!
De nieuwe shag - Voor mannen - Voor U! - ROYAL

KONINKLIJKE TABAKFABRIEK J. & A. C. VAN ROSSEM - ROTTERDAM

Bert geeft de
hoogste waarde
Lompen 25 et kg; kran-
ten 5ct, tijdschriften 4 et,
carton 3 et p. kg verpakt.
Haarden, ijzer, koper. Te-
vens zolder- en kelderop-
ruimingeri. l'Amistraat 17,
tel. 4376. Pakhuis Para-
dijsweg.

MAAGTABLETTEN
de beste

17 kunt weer normaal eten!
Inl. bij drog., aptoh. of imp.
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat 55, Rottcv-
dam-6.

PRIJSVERLAGING

Roxasect-
insecticide

f A
l TCj

GROTE BUS
van ƒ 4,75 voor
Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

HRTISTIEK BLOEMHERK

Bloemzaden en bollen
Bloemenmagaz. ,Noord

M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraat

Lampekappennaaister
OVERTREKT alle soorten
LAMPEKAPPEN billijk.
Telefoon 3195.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

ENGELS
lonversatie, bijwerken van

leerlingen d. lerares M.O.
Mej. J. W. van Overklift,
Zandvoortselaan 293, tele-
Eoon 02500-41015.

Voor al uw METSEL-
WERK naar W. Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenbuzg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

SPOTKOOPJES
30 vaste wastafels, closets (ook compl.), keuken- en
badgeisers, zitbaden, lavets, badkuipen, div. mengkra-
nen, gootstenen, bidets, spiegels, enz. enz. Nieuwe Ga-
sojars en gasradiatoren voor ƒ 100 per stuk minder,
alle capaciteiten. H. van Lieshout, Reinwardtstraat 30,
Amsterdam-O., tel. 020-56310.

Leverancier alle Ziekenfondsen

BIJVERDIENSTE
R.K. landelijk ochtendblad vraagt
voor Zandvoort een

aktieve agent
tevens bezorger
Br. nr. 2101 bur. Z. Crt, of telef. 020-131393.

INGEZONDEN MEDEDELING

WONINGINRICHTING
„'T INTERIEUR"
STATIONSPLEIN 13-15, telef. 3346
Moderne meubelen
Wij menen dat wij het gevoel van
vele dorpsgenoten vertolken wan-
neer wij zeggen, dat eindelijk aan
een lang en sterk gevoelde behoefte
wordt voldaan door de vestiging
van een zodanige „Speciaal zaak in
meubelen", dat wij wat dit betreft
niet me'er, als een achtergebleven
gemeente, op de grotere plaatsen
zijn aangewezen. Het tegengestelde
is het geval:
Grote keuze
omdat:
de organisatie van deze zaak zó is,
dat men behalve de meubelen in
eigen showrooms, door gelegde
contacten als verlengstuk van de
eigen showrooms, de beschikking
heeft over verschillende showrooms
van eerste klas fabrieken. Hierdoor
kan u een collectie bankstellen, eet-
hoeken, slaapkamers, slaapbanken,
tafels, stoelen, enz. getoond worden
en wel in zeer uiteenlopende prijs-
klassen, welke niet te overtreffen is.

Winkelen
omdat:
het VERMOEIEND WINKELEN in
andere plaatsen hierdoor komt te
vervallen.
Mocht u echter in eigen showrooms
niet slagen, dan wordt u gaarne op
een u schikkende dag en uur per
auto afgehaald om de fabiïeksshow-
rooms geheel vrijblijvend te bezich-
tigen. „Inplaats van vermoeiend
winkelen derhalve een UITSTAPJE".
Mocht u er de voorkeur aan geven
op eigen gelegenheid te gaan, dan
worden u introduktiekaarten ver-
strekt en bovendien de reiskosten
vergoed.
Prijzen
omdat:
u bij vergelijking zult ervaren, dat
onze prijzen zeer aantrekkelijk zijn.
Betalingen
omdat:
voor hen, die liever geen grote be-
dragen „ineens" betalen, wij een
vlotte en volkomen vertrouwelijke
betalingsregeling kunnen treffen.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY

• BELASTINGEN

• ADMINISTRATIES

Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

In eem wip
schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER, keus
uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week
Uw oude stofzuiger heeft in-
ruilwaarde!
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

Kostverlorensti aal 7, tel. 2534

GERTBNBAOIIS DRUKKERIJ

Achterweg l, telef. 21S5

Wilt u waar voor uw geld?

Extra voordelig
vrijdag en zaterdag
750 gr. kalfslappen 3,48
750 gr. kalfsfrikando 3,88
750 gr. magere
varkenslappeii 3,68
750 gram pracht

rundlappen 2,68
750 gr. fijne riblappen 3,48
750 gr. gehakt 1,88

Voor de boterham
100 gr. boterhamworst
100 gr. ham, samen ....
150 gr. gclard. lever ..

Lamsvlees voor de
fijne keuken
500 gr. lamsbout 2,50
500 gr. mag. lamslappen 2,25
500 gr. lamscarbonacle va. 1,68
750 gr. lamsrollade 2,98

Woensdag en donderdag
500 gr. Gehakt, h.o.h. ... 1,25
100 gr. cervelaatworst
100 gr. pork, samen . .

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

*,,,*, T ̂ nT.wrr»SCHAUB LORENZ
BL&UPUNKT

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze showroom tonen wij U het allernieuwste -

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN J. KEUR

Electro-radio-technisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

ZEESTRAAT 48, TELEFOON 2684

Probeerde u leeds onze prachtige sortering luxe broodsoorten ?

een heerlijk, groot krentenbrood f 1,25
'n even lekker, groot rozijnenbrood f 1,10
Duivenkaters ^iï^r^tiKÏÏ f 0,45 en f 0,90
ZATERDAG:

'n heerlijke, gr. zandappeüaart voor slechts f 1,25
en tevens 5 roomsoezesi . . . f 1,10

Van Staveren, liet adres voor het beste!

Erkende Autorijschool „ZandvQort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

V E R H U U R V2LN N I E U W E OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS

BLOEMENHUIS &. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUID S- on GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Aile soorten Bioemzaden en Bollen

Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit tiet Rheinland
TJRTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer, Tempeliersstr.57 Haarlem, tel. (OZ500) 21561

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

D i SC 07ARIA
presenteert grandioze

tr

SHOWAVOND
op MAANDAG 20 MAART a.s.

THEATER „MONOPOLE".

Persoonlijk optreden van

CORRY BROKKEN

DE WAM A'S
THE 3 JACKSONS

Zangeres zonder Naam

WIM BURGER

KWARTET
HARRY DE GROOT

Productie Pred. Hartog.

Een avond om nooit te vergeten!

Nog enkele kaarten verkrijgbaar a ƒ1,50 bij:

„DISCOTAKIA"
THORBECKESTRAAT 15 - TEL. 3378

Lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,04
Tijdschriften per kg... 0,03

Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!

A K E R S L O O T
Pakhuis Sohelpenplein 7

Telefoon 2845
U belt en wij "komen.

VELO Wasmachines
Combinaties v.a. ƒ 598 met
2 motoren. Velo wasmachi-
nes v.a. ƒ 179. Uw oude
wasmachine heeft nog
steeds hoge inruilwaarde.
Ook uw adres voor KOEL-
KASTEN, GASFORNUI-
ZEN, TV, RADIO enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem; Velo, Zeestraat Si,
Zandvoort. Vraagt vrij-
blljvend demonstr. aan huis

WIST U
dat 20% korting op alle

sf oomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

HEUSER
Telefoon 2653

Snelstomerij voorheen
Schoolstraat nu ook p.
adres: Kerkstraat 28

- en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegeu
stuiven; franco. Rietmatten
rabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
tegom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Aangifte leerlingen
openbare scholen

Burgemeester en wethouders van Zandvoort brengen ter algeme-
ne kennis, dat in de week van 20 t.m. 25 maart a.s. gelegenheid
zal bestaan voor aangifte van leerlingen, die met ingang van de
cursus 1961/1962 de Hannie Schaftschool, de Karel Doorman-
school of de Dr, Albert Plesmanschool zullen gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden tussen 9 en 12.30 uur ter gemeente-
secretarie, afdeling onderwijs (ingang Haltestraat ).
Trouwboehje mede te brengen.
De kinderen moeten vóór l oktober 1961 de leeftijd van zes ja-
ren bereiken of bereikt hebben.

,Nu s el ƒ schilderen.'!
'Losse oliegrondverfj

a f 1,25 per kg.
i Ouderwetse GLANS- \
\ VERF a ƒ 2,25 p. kg!

VERF voor BOT-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

[Dutra-verfmalerij i
.Z. Voorburgwal 251

Amsterdam-C., telef 4 J
[43542 (naast Wijera ï%

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

U krijgt meer voor
uw geld met
PHILIPS RADIO

moderne vormgeving vanaf ƒ 298,—
Philips draagbare radio, nieuw mo-
del, voor uw vakantie ƒ 178,—

PHILIPS TELEVISIE 53 cm, automatic van ƒ 995,— thans 945,
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde!
Komt U eens kijken en luisteren?

Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg,, de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F. H. PenaatPHILIPS-SPECTALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

tè&
SCHOENEN

GROTE KROCHT

Annex reparatie-afdeling

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak

Plastic tafelkleden vanaf J,65
Plastic per meter 0,95
Plak plastic per mter 2,25
Strijkplank-overtrekken voor alle
alle soorten strijkplanken v.a... 2,95
Zeemlappen vanaf 1,25
Porselein kop en schotels v.'a... 0,85
Plastic emmers vanaf 1,35
Plastic pedaalemmers v.a 7,40
Balatum per mter 3,06

LINOFELT EN LINOLEUM
BALLASTORE en LUXAFLEX-
ZONNEGORDIJNEN

Swaluëstraat 9, telefoon 2418

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote ƒ 3,00
750 gr. riblappen .' 3,70
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schouderkarbonade... 3,50
750 gram ribkarbonade 3,75
500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje Unox weense worstjes 0,95
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

ZWANEDONS DAMES- EN
HERENPYAMA'S, ook grote maten.
Damesnachtjaponnen ook gr. maten
l- en 2-persoons flanellen lakens
Wol en half wollen dekens, ook ge-
stikte dekens. Ook in BEDRIJFS-
KLEDING Ie kwaliteiten en ruim
gesorteerd.
Dus voor alles op textielgebied:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Zien we u straks ook op cfe

16e HUISHOUDBEURS
in hef nieuwe R.A./.-gebouw? (van 16 t/m 26 maart a.s.)
Meer ruimte, meer bewegingsvrij- middelen, kinderverzorging, huis-
heid, dus prettiger kennismaken met houdelijke apparaten. Demonstra-
het laatste nieuws in: Keukens, ties, mode-shows, camping-shpw,
woninginrichting, koeltechniek, was- Lente-Flora, Heren-hobby-aFdeling,
behandeling, verwarming, voedings- stands voor verkeer en tourisme.

„̂  dagelijks geopend van 10-17 en van 19-23 uur.toegangsprijs ƒ 2.- p.p. (incl. belasting)

\\ HUISHOUDBEURS: WELBESTEDE GEZELLIGHEID l
t v.\ ^

EXTRA ATTRACTIE: DEMONSTRATIE ƒ 25,000,— MILJONAIRSBOD

MONOPOLÏ
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 17 t.m. ZONDAG 19 MAART, 8 uur
Melina Mercouri - Jules Dassin

Nooit op zondag
Twee uren van onstuimig daverende vrolijkheid!
18 jaar.

MAANDAG 20 MAART
Besloten voorstelling „DISCOTARIA"

DINSDAG 21 MAART
t.m. DONDERDAG 23 MAART, 8 uur

Cliff Robertson - Gia Scala

De slag
in de koraalzee

De heldensage van de duikboot-bemanning, die
de kans deed keren. 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 19 MAART, 2.30 uur
Het spannende avontuur:

3 jongens
en een hond
Alle leeftijden.

2550

NIVON - ZANDVOORT
VRIJDAG 24 MAART a.s. komt de heer
J. Bouhuys in het Gemeenschapshuis

Lezing met dia's
Kunst en samenleving

Aanvang 8 uur, zaal open 7.30 uur.
Entree: leden gratis, niet-leden ƒ 0,25

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

De krachtproef HOE hard u kunt rijden
Moest u toch in 't verkeer maar vermijden.
Want pal aan die grens
Ligt juist voor 'n mens
'n Terrein braak van mateloos lijden!

Kijk uit!
Zo nodig door een zonnebril van

dat 's veilig

Elke fijnproever:
prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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administratie:
Achterweg l
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Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDVOORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2133
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Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
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Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
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Sandevoerde speelde

Neem me mee Frederik
Goede voorstelling van toneeldraak

U moet zich voorstellen dat een man op de dag van zijn huwelijk
met een jonge vrouw op z'n eentje naar Griekenland reist om daar —
als archeoloog — naar oude scherven te graven, dat hij vervolgens na
een jaar terugkeert en zijn vrouw in een tamelijk opstandige stem-
ming aantreft. Leef u dan nog eens in in de situatie van deze jonge
vrouw, die door een zalvende dominee 't hof wordt gemaakt, een pre-
dikant, die haar notataene „zondige onvruchtbaarheid" verwijt en haar
ten huwelijk vraagt omdat hij haar van de totale geestelijke en morele
ondergang wil redden

Voeg daar nog aan toe dat de ar-
cheoloog in kwestie — al scherven
delvend in Griekenland — kennis
maakt met een exentrieke Engelse
bewonderaarster, die hem vooruit
reist naar huis en in dat huis, waar
zijn moeder op onmiskenbare wijze
de scepter zwaait — tot haar ont-
zetting verneemt dat de scherven-
spitter reeds getrouwd is! Ver-
plaats u dan ook nog even in de
omstandigheden van de archeoloog,
die de pittige jonge vrouw in het
huwelijk met hem heeft gedreven
om verzekerd te zijn van een per-
manente gezelschapsdame voor zijn
invalide moeder, aan wie hij een af-
schuwelijke binding heeft — een
schoolvoorbeeld van een oedipus
complex — dan moet het u wel
enigszins gaan duizelen als dit
fraais op zekere avond m een blij-
spel op de planken wordt gebracht.

Dit geschiedde zaterdag j.l. door
de amateurtoneelgroep „Sandevoer-
de", die van dit onmogelijke gege-
ven een frisse en met humor gelar-
deerde opvoering gaf.

Als het dan zo is, dat Marie Loui-
se Doudart de la Grée — de schiijf-
ster van het stuk — bepaald wor-
stelt met geestelijke zaken en zich
geroepen voelt de huwelijksmoraal
in 't belachelijke te trekken, waar-
mee zij zeker velen kwetst,' dan
mag men zich afvragen waarom zij
van deze onbeëindigde worsteling
een blijspel heeft gemaakt. Toneel-
stukken, films en romans, waarin
de huwelijksproblematiek op de een
of ander wijze wordt behandeld,
zijn er legio, maar dit niemendal-
let je laat de schrijfster zeggen:
Neem me niet al te zeer au serieux,
dat doe ik zelf ook niet!

Als dit onwaarschijnlijke verhaal
er zaterdag „in ging" bij het pu~
bliek, dat — zoals altijd — weer
uitermate gul met bijvalsbetuigin-
gen was, dan lag dit aan het voor-
treffelijke spel van Sandevoerde,
dat onder de gedegen leiding van
Jos. Dröse een bijzonder aardige
opvoering van dit drakerig stuk gaf.

Bovendien was het decor — een
kamer in een buitenverblijf, met
terras op de achtergrond een staal-
tje van vakmanschap van Wim
Sluys, zodat de avond al direct be-
gon met een hartelijk applaus aan
het adres van de vaardige decor-
bouwer.

Cor van Poelgeest-Schaap speelde
rustig en trefzeker de rol van Betti-
na Melville, die haar grote zoon ver-
went en haar gezelschapsdame-
schoondochter diens
wil doen vergeeten.

grauwe jeugd

Frederik Melville, de archeoloog
en zoon van Bettina, was voor reke-
ning van Joop Portegies, die niet
veel moeilijkheden met deze rol
had. Het merkwaardige was dat hij
zoveel geloofwaardigs in z'n ver-
wondering over de kronkelingen,
die Marie Louise Doudart de la Gree
hem voorschreef, kon leggen!

Iemand zei hem dat het niet uit-
gesloten moest worden geacht dat
hij nog eens verliefd werd. „Ik zou
niet weten op wie", schokschouder-
de de reeds een jaar gehuwde ar-
cheoloog. Ja, dat was leuk gezien,
ook van de regisseur.

En Erna de Ringh de Vries ver-
overde aller harten met haar vertol-
king van Catherine, het voortvaren-
de jonge vrouwtje, dat zich door

Kwart eeuw ambtenaar
De directeur van de gemeentelijke
dienst voor sociale zaken, de heer
B. F. Bersma, heeft j.l. donderdag
zijn 25-jarig jubileum gevierd als
ambtenaar bij deze dienst.

In de morgenuren werd hij, in
aanwezigheid van de directeuren van
diverse diensten, toegesproken
door wethouder G. Tates. Namens
het gemeentebestuur overhandigde
hij de heer Bersma een geschenk
onder couvert. Namens het perso-
neel van Sociale Zaken overhandig-
de de heer J. C. M. van Eijk zijn
chef een bijbel in zes talen.

Met een kort woord dankte de
heer Bersma voor de belangstelling
bij zijn 25-jarig jubileum.

niets en niemand iets laat gebieden.
Dat zij een bannelinge was in haar
eigen huwelijk, is haar bepaald ont-
gaan, maar dat viel niemand op.
Zij speelde leuk en geestig, heeft
een goede mimiek en doet met haar
publiek wat ze wil: om haar vinger
winden, wat zij trouwens ook haar
archeoloog doet, ofschoon ze aan 't
verlossende eind van het stuk sme-
kend vraagt, als haar man weer
naar kruiken en scherven wil gaan
graven: „Neem me mee, Frederik!"

Nell Vreugdenhill speelde Hen-
riëtte, een logee van Bettina. Die
Henriette schept er een behagen in
haar omgeving op stang te jagen,
deels door een boosaardige intri-
gante te zijn, deels door met een
afgrijselijke „teem-stem" de gekste
dingen over houen en trouwen te
zeggen. Ze deed het goed en in over-
eenstemming met de situatie.

Molly Markhof vertolkte de min
of meer geschifte Engelse Jane
Heklent, die daags voor Frederik
thuis komt en Bettina en Catherine
komt vertellen wat een heerlijke da-
gen ze in Griekenland met hem
heeft gehad. Tja, je moet maar dur-
ven! Een naar onze smaak goede
uitbeelding, hier en daar wat ge-
chargeerd.

Wim Petersen speelde op „indruk-
wekkende" wiji^e de rol van Han
Mountens, vriend van Frederik en
van het huis (dus ook van Catheri-
ne). Hij was door zijn zelf verzeker-
de optreden op een gegeven, ogen-
blik zo met zichzelf ingenomen, dat
hij in het derde bedrijf bijna ont-
spoorde of — zoals men wel zegt:
Uit de hand van de regisseur liep.

Spelen kan hij zeker. De schrijfster
zou nog wat van hem kunnen op-
steken!

Dick Kluit had het genoegen, een
misschien naar zijn mening ietwat
twijfelachtig genoegen, de dominee
Albert ten Cate te zijn. Het was
een bizarre en bijne navrante pre-
dikant, deze Albert ten Cate. Een
dominee, die een gehuwde jonge
vrouw zijn liefde verklaart en een
idioot gedicht voor haar schrijft.
Het is beslist niet gemakkelijk om
Marie Louise de la Grée op haar
toneelwegen te volgen. Maar Dick
Kluit maakte er van wat er onder
deze omstandigheden van te maken
viel. Hij had de lachers op z'n hand.
En dat heeft een dominee niet al-
tijd.

Er waren veel bloemen aan het
einde van de avond, althans aan het
einde van het tonelistische gedeelte.
Het defintieve slot kwam pas na-
dat de band van Ed. Willams de
laatste tonen had laten horen ver
na het middernachtelijk uur.

W. H.

Huldiging bestuursleden
De afdeling Zandvoort van het Wit-
Gele Kruis hield j.l. donderdag 16
maart de jaarlijke bestuursvergade-
ring. Tijdens de vergadering vond
de huldiging plaats van de heren
W. M. B. Bosman en A. A. Vork,
die 25 jaar deel uitmaken van het
bestuur van het ,.Wit-Gele Kruis".

De voorzitter van de afdeling, de
heer J. L. C. Lindeman, sprak bei-
de jubilarissen toe. Hij dankte de
heer Vork, die binnenkort zijn 90e
geboortedag hoopt te vieren, voor
de ijver en toewijding waarmee hij
het „Wit-Gele Kruis" gedurende ve-
le jaren heeft gediend.

Hij heeft een belangrijk aandeel
gehad in de groei' van de afdeling,
die gedurende zijn bestuursfunctie
is gestegen van 160 tot ruim 500
leden.

Spreker had grote waardering
voor de wijze waarop de heer Bos-
man zijn bestuursfunctie heeft ver-
vuld. Hij noemde het een voorrecht
dat de afdeling in zo ruimte mate
heeft mogen profiteren van de po-
sitie van de heer Bosman als ge-
meente-secretaris.

Na de toespraak van de voorzit-
ter mochten beide jubilarissen ver-
scheidene geschenken in ontvangst

Nederlaag van Zandvooztm.
in uitwedstrijd tegen Vitesse '22

Eén. van de meest wisselvallig en grillig spelende ploegen in de com-
petitie-afdeling West, 2e klasse A, is het oer.ste elftal van Zandvoort-
meeuwen. Tol deze couclujie moet men wel komen, wanneer men de
verrichtingen en de resultaten van dit elftal op de voet volgt.
Enige weken geleden speelde het gelijk tegen het zwakke elftal van De
Kennemers, vorige week won hel van de sterke ploeg van Q.S.C., maar
j.l. zondag verloor het elttal weer van het toch zeker niet onoverwin-
nelijke Vitease '22, tijdens een uitwedstrijd in Castricum.

Over de oorzaken van dit wissel-
vallige optreden hebben wij meer
dan eens geschreven. Laten wij dit-
maal volstaan met te zeggen, dat
het weinig homogene en te individu-
ele spel van Zandvoort, het elital
ook nu weer parten speelde.

Het begon zo goed j.l. zondag in
Castricum. Direct na de aftrap
sloeg de Zandvoortse defensie enige
gevaarlijke aanvallen van Vitesse
af en ging tot het offensief over.
Reeds in de vierde minuut van de
ontmoeting wierp dit offensief een
rijpe vrucht af. Van der Steen speel-
de de bal voor de voeten van Paap,
die keihard inschoot. 0-1.

Zandvoort bleef aanvallen en bij-
na was het weer gelukt, maar de
schoten van Jacobs en Paap gingen
rakeling langs de palen.

Ook Vitesse toonde zich aktief en
ondernam verscheidene snelle aan-
vallen op de achterhoede van Zvm.
In de 21e minuut werd één van deze
aanvallen met een doelpunt be-
kröond. Vitesse-rechtsbinnen Ver-
molen schoot vanaf de middellijn 't
leer door de Zandvoortse verdedi-
ging. Een zuiver schot, waarvoor
ook doelman Kniese moest wijken.
1-1.

Na deze gelijke stand, die tot aan
de rust gehandhaafd bleef, bleven
de beide elftallen elkaar om beurten
bestoken.

Zandvoort kreeg meerdere kan-
sen om te scoren, maar verspeelde
deze door een" treuzelende en aarze-
lende houding. Van dit weinig door-
tastende spel maakte de Vitesse-
verdediging een dankbaar gebruik.
Tijdens deze periode was Haldei-
man bijzonder op dreef, maar hij
had met zijn schoten weinig geluk.
De aanvallen van Vitesse, soms heel

Duitsers beschermen (bezetten) verlaten kuilen

Beste vrienden, niet om vervelend zitters, want de laatsten hadden mo-
te zijn, maar louter en alleen om u derner wapens: betere spaden en in
voor te bereiden op moeilijke tijden, de randgebieden kleine graafma-
moet ik u vandaag zeggen dat chientjes.
we een lastig seizoen tegemoet En diezelfde Duitsers krijgen hier
gaan. Dat zit 'm niet in het weer, te horen: Je kan over bezitsvor-
want dat schijnt wel in orde te zijn, ming denken hoe je wil, maar hier
hebben ze verteld in een krant, die kennen wij geen eigendomsrecht op
in Ankara verschijnt. Het gaat in een kuil.
de toekomst — en wel in de zeer Dit is nu wel aardig gezegd in
nabije toekomst — om onze kuilen, een foldertje, waarin tevens iets ge-

Ik zal u de kwestie in het kort zeSd w°rdt over klederdrachten en
voorleggen. Zoals u hebt kunnen ie- kaas en z°- maar 3e kunt je als ser-
zen heeft de Alg. Ned. Ver. voor v'ce ^biedend^ - en ^ dus
Vreemdelingenverkeer zich per biedend — land niet blameren door
vouwblad tot de Duitse toeristen, te zeggen dat de wetgeving hier
die aanvechting hebben Holland aan achterlijker is dan m Duitsland.
te doen, gewend met o.a. de volgen- Jat pruimen de meeste Nederlan-
de mededeling: „Het eigendomsrecht dcrs ***• ^n h.et .« trouwens met
op de kuil op het strand kent men waar. Dat het jundisch moeürjk is

- -in Nederland niet. Een verlaten kuil
kan door iedere andere badgast in
bezit worden genomen".

Dit heeft men dus aan de Duit-
sers willen zeggen als een waar-
schuwing dat ze hier anders tegen-
over kuilen staan dan in Duitsland.
Vrienden, ik vind dit natuurlijk

uit te maken wanneer een kuU

land in een of andere kwestie goed
uit de hoek komt, word je een beetje
warm van binnen.

Maar met die kuilengeschledenis

een feit, maar we moeten ons wel
hoeden voor een situatie van boer-
se grofheid in een badplaats.

We weten allemaal dat de Duit-
ser van nature een bezitsvormer is.
(Wij doen er hier ook een beetje
aan: de ambtenaren sparen). Wat
zou er nou op tegen zijn om de
Duitse toeristen te laten doen alsof
ze thuis zijn? Dat is de hoogste
vorm van service geven: je gasten
het idee te geven dat ze thuis zijn.
(en misschien ook wel beter thuis

blijven).
en dal
Hier in Zandvoort overkomt ons dat
niet zo gauw, maar die kuilenkwes- der, die — hetzij opzettelijk, hetzij

— hun
omdat ik hierin een soort stroef-
heid ten opzichte van de toerist zie.

Als een Duitser in Duitsland een
kuil graaft, doet hij dat voor zich-
zelf. Hij haalt z'n familie en zegt:
Deze kuil is voortaan van ons, wij
hebben 'm aan onze bezittingen toe-
gevoegd en geen macht ter wereld
neemt ons die kuil af!

Het is ook gebeurd dat er ergens \
aan de Oostzee een kuilengeschil
was, een geschil, dat spoedig uit-
groeide tot een open oorlog, Ten-
slotte hebben, de kuilen-rovers het
moeten afleggen tegen de kuilen-be-

middel van de deurwaarder.
XI moet me niet kwalijk nemen

vrienden, maar ik zie in de mening

Blij j in je kuil

van de Alg. Ned. Ver. voor Vreeiu
delingenverkeer * _ iets denigrerende
voor de Duitsers. Eerst beginnen
wij ze hier te lokken in hun eigen
taal en we liegen er niet om als we
een Zimmer mit Frühstüek vrij heb-
ben, maar ten opzichte van de kui-
len nemen we een heel ander stand-
'punt in.

Waarom wel kamers en geen kui-
len? Wij zijn gewend de Duitse toe-
risten de beste brokken van onze
service te doen genieten, maar wij
onthouden ze de kuilen, waar ze in
hun eigen land recht op hebben. La-
ten wij er toch steeds aan blijven
denken dat de kuil een aanleiding
kan zijn tot twist en zelfs politiek
geharrewar. Met het oog op moge-
lijke strubbelingen is er aan het
Duitse consulaat in Den Haag een
afdeling kuilen toegevoegd. Dit is
een groep specialisten, die zich be-
zig houdt met alle facetten van de
kuilenproblematiek. Zij zijn het ook,
die nu reeds de vraag hebben op-
geworpen: „Wat is een kuil in de
Nederlandse en wat is een kuil in
de Duitse wetgeving?"

Ook is men druk doende met de
interpretatie van de zinsnede: „Een
verlaten kuil kan door iedere an-
dere badgast in bezit worden geno-
men".

Wanneer is een kuil verlaten?
vragen ze daar. Verlaten in de zin
van: permanent weg zijn gegaan.
Kan een kuil in bezit woraen geno-
men, wanneer die kuil verlaten is,
omdat de eigenaar, c.q. bezitter,
even een ijsje is gaan halen? Hoe
lang moet een kuil derhalve verla-
ten liggen om in bezit te worden
genomen door anderen?

Nu weet ik wel vrienden, dat de
Duitsers de neiging hebben om een
kuil in bezit te nemen met het oog-
merk die kuil te beschermen tegen
agressie van anderen. De geschiede-
nis heeft ons geleerd dat ze soms
uit zuivere menslievende bedoelin-
gen iets in bezit nemen of bezetten,
dat is ongeveer hetzelfde. Deze
vorm van menslievend hulpbetoon
ligt ons Nederlanders niet. En daar-
om vrees ik wolkjes boven de kui-
len in de naderende zomer. Een
goede raad tenslotte: Als u niet
wilt dat uw kuil bezet wordt, als
u 'm even moet verlaten, pak 'm
dan in vetvrij papier en neem 'm
mee naar huis.

BARTJE

gevaarlijk, bleven eveneens zonder
resultaat.

In de tweede helft opende Vites-
se, in de rug gesteund door een vrij
straffe wind, een hevig offensief op
het Meeuwenelftal. Een offensief
waaraan een aanval van rechtsbui-
ten Van der Steen op het doel van
de voetballers uit Castricum was
voorafgegaan. Een aanval, die ech-
ter op niets uitliep omdat Van der
Steen de bal te lang in zijn bezit
hield.

Vijf minuten na het begin van de
tweede helft drong Vitesse de verde-
diging van Zvm. binnen. Rechtsbui-
ten De Zeeuw aarzelde geen mo-
ment en deponeerde de bal met een
hard schot achter keeper Kniese.
2-1. Vitesse lanceerde hierna een
reeks van aanvallen op de Meeuwen-
veste, die echter geen van allen
verder kwamen dan de achterhoede
toestond. De uitvallen van Zand-
voort hadden te weinig verband om
werkelijk gevaar voor Vitesse op te
leveren.

Vijftien minuten voor het einde
van de wedstrijd werd de voorhoede
van Zandvoortmeeuwen - onver-
wacht — gewijzigd. Zij, die hun
hoop op deze wijziging hadden ge-
vestigd kwamen bedrogen uit.

Zandvoort kon Vitesse '22- niet be-
dwingen en moest de zege in Castri-
cum achterlaten.

B elastingaangiften
Het inwinnen van een des-
kundig advies spaart geld.'
ÜLdmininistratiekanto or

B. Polak
Accountancy Belastingen
Hugo de Grootstr. 25, tel. 2282

Kalender voor Zandvoort •-•
22 maart. Ned. Ver. v. Huisvr. afd.

Zandvoort lezing Gemecnschaps-
huis.

23 maart, Gymnastiekver. O.S.S.,
jaarvergadering, Meijershof.

24 maart: Humanistisch Verbond
Gemeenschap Zandvoort lezing,
Gemeenschapshuis.

24 maart, personeelver. gemeente-
ambtenaren, kleurendia's.

24 maart, Ned. Chr. Vrouwenbond,
afd. Zandvoort, lezing, Jeugdhuis
Hervormde Kerk.

24 maart, N.V.V. Bestuurdersbond
Zandvoort, forumavond, Gemeen-
schapshuis.

25 maart: Accordeonver. „Zand-
voort, uitvoering, Zomerlust.

27 maart: Geref. mannenver. „Cal-
vijn", lezing, Zomerlust.

27 maart, toneelver. „Wim Hilde-
ring", toneelvoorstelling, Mono-
pole.

28 maart, Fotokring „Zandvoort",
dia-avond, Gemeenschapshuis.

30 maart, Ned. Protestandenbond,
afd. Zandvoort, vrouwenmiddag,
Brugstraat 15.

l—3 april, Fotokring „Zandvoort",
foto-expositie, Gemeenschapshuis.

7 april, Horv. contactver. „Omni-
bus", filmavond, Jeugdhuis, Herv.
Kerk.

12 april, Ned. Ver. v. Huisvr, afd.
Zandvoort, koffie-uurtje, Meijers-
hof.

14 april, Zandv. Reddings Brigade,
jaarvergadering en strandwacht-
bijeenkomst, Hotel Keur, Zeestr.

17 april, Ned. ver. v. Huisvr. afd.
Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

21 april, Herv. contactver. „Omni-
bus", lezing, Jeugdhuis Hervorm-
de Kerk.

25 april, Ned. Ver. v. Huisvr., afd.
Zandvoort, middag-excursie, Bak-
kum.

25 april, Partij v.d. Arbeid, afd.
Zandvoort, openbare vergadering,
Gemeenschapshuis.

28 april, Hum. Verbond, Gemeen-
schap Zanövoort, lezing, Gemeen-
schapshuis.

28 april, Ned. Chr. Vrouwenbond,
afd. Zandvoort, lezing, Jeugdhuis



INHALEN OP DE WEG
één van de gevaarlijkste manoeuvres in het verkeer'

In de door het Verbond voor Veilig Verkeer gevoerde kernthema-actie,
concentreert het Verbond, in de periode tussen 15 maart en 15 mei, de
voorlichting op één van de gevaarlijkste manoeuvres in het vcikecr:
het inhalen.

Dagelijks gebeuren ongelukken of
bijna ongelukken, die voortvloeien
uit een op een gevaarlijk tijdstip of
op een gebrekkige wijze uitgevoer-
de inhaalmanoeuvre. Dit kost ieder
jaar weer tientallen mensenlevens.

Inhalen behoort tot de gevaarlijk-
ste verkeersmanoeuvres. Er zijn al-
tijd twee partijen bij betrokken en
allebei maken ze maar al te dik-
wijls fouten die een ongeluk veroor-
zaken of mede-veroorzaken. Dat
bleek ook bij een onderzoek van
10.200 inhaal-ongelukken in West-
Duitsland. Hier komen de meest ge-
maakte fouten.
De „inhaler":
niet voldoende uitgeweken naar

links, plm. 40%;
er naderde een tegenligger, plm.

30%;
bij het weer invoegen „gesneden",

plm. 12%;
niet in de spiegel gekeken, plm.

5%.
De „ingehaalde":
naar links gekomen tijdens het in-

gehaald worden, plm. 14%;
onvoldoende rechts rijden, plm. 4%;
gaat zélf inhalen op het moment

dat hij ingehaald wordt, plm.
1,5%;

voert snelheid op tijdens het inge-
haald worden, plm. 0,5%.

Bij hetzelfde onderzoek bleek voorts
dat van al die tot ongelukken leiden-
de inhaalmanoeuvres 56% toelaat-

Zeepost

Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Argentinië: ts Libertad, 22 maart.
Australië: ss Strathaird, 21 maart.
Brazilië: mn Browind, 23 maart.
Brits- Oost-Afrika: ss Jean Labor-

de, 23 rnaart.
Canada: ms Leada, 22 maart en

ss Maasdam, 23 maart.
Chili: ms Barenstein, 23 maart.
Ned. Antillen: ms Bellavia, 21 mrt.
Unie van Zuid-Afrika en Z.W.-Afri-

ka: ms Overijsel, 21 maart,
inl'rhtingen betreffende de verzen-
t'msrsdata van postpakketten geven
c!e postkantoren.

Daar kunt u heen
MonopoZe.-

Dinsdag SI tot en met donderdag
23 maart, 8 uur: film De slag in de
Voraalzee.

Gemeenschapshuis
Vrijdag 2A maart, 8 uur: lezing
Kunst en samenleving

Stadsschouwburg:
Woensdag 22 maart, 8 uur: Bob van

Reijn en zijn gezelschap met „Pan-
tomimespeler".

Vrijdag 'zit maart, 8 ur Nederlandse
Comedie met „Donna Diana"

Zaterdage 25 maart, 8 uur: Rotter-
dams Toneel met Zwervers trouw e;
Antigone.
Zondag 26 maart, 8 uur: Rotter-
dams Toneel met Huwelijkslessen.
Dinsdag 28 maart, 8 uur: Toneel-
groep Arena met De Gecroonde
Leersse.

Verschenen:

Oud-Zandvoort
Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj.W. R. de Haan en R. C. Hekker
Prijs ƒ Jf,95

Verkrijgbaar bij:
Boekhandel Bakels, Kerkstraat 31
Boekhandel Esvé, Grote Krocht 17
Boekhandel Lorens, Haltestraat 15
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg
Eerste Zandvoortse Papierhandel,
Haltestraat 12
Boekhandel v. Petegem, Kerkstr. 28

baar was, maar foutief werd uitge-
voerd; 36% ontoelaatbaar was en
8% door diverse oorzaken tot onge-
lukken leidde.
Inhaalongelukken zijn bijzonder ge-
vaarlijk. Bij 21% van deze ongeluk-
ken waren één of meer doden te be-
treuren.

Veel ongelukken, plm. 11%, ont-
stonden bij het inhalen van fietsers
die niet goed rechtshielden of zon-
der noodzaak slingerden.

De gevaren bij het inhalen bïij-
ken vooral te bestaan op:

autowegen: snelheid en tripleren;
gewone buitenwegeii: tegen-verkeer

(frontale botsingen) en snijden;
grote steden: hoge verkeersdicht-

heid en smalle rijbanen.

Lid van commissie
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst
van de Commissie Kustbrigades
'van" de| Koninklijke Nederlandse
Bond tot het redden van drenkelin-
gen, die,'j.l. "zaterdag in Noordwijk
plaats vond, werd de heer K. Kras,
lid van de Zandvoortse Reddings-
gribade, in het bestuur gekozen.

Verkeersongevallen
Een acht jarig meisje, dat zondag-
middag op de Zandvoortselaan on-
verwacht het rijwielpad overstak,
werd aangereden door een brom-
fiets. De bestuurder van de brom-
fiets, een 23-jarigc verpleegster uit
Haarlem, en het meisje werden
licht gewond.

Later op de middag vonden op de
Zandvoortselaan nog drie aanrij-
dingen plaats. Bij een van deze aan-
rijdingen liep een 17-jarige bestuur-
der van een bromfiets aan zijn lin-
kerschouder verwondingen op.

Uit Haarlem ontvreemd
Zon'dagavond hield de politie drie
jeugdige personen op een bromfiets
aan. Tijdens de ondervraging van de
jongelui taleek dat de bromfiets in
Haarlem was ontvreemd. De daders
waren respectievelijk 15, 36 en 18
jaar oud.

VOOR DE JEUGD

De berggeest Rübezahl
Verhaal uit Silezië

Natuurlijk, reuzen, kabouters en al die wonderlijke wezens die toch wel
iets op mensen gelijken, ontmoeten wij niet dagelijks. Maar wij leven
nu eenmaal in een wondorlijlio wereld en ik zou niet zo verbaasd staan,
wanneer ik in een vreemd land, bier ver vandaan, nog eens de reus uit
het sprookje of andere vreemde wezens tegenkwam.

Zo schijnt het dat in Silezië, in het
Reuzengebergte, de . reuzen werke-
lijk leven of geleefd hebben. Won-
derlijke wezens moeten het zijn, dik-
wijls goedaardiger dan men denken
zou, maar woest en nukkig. Mensen
doen maar het beste, goede vrienden
met hen te blijven. Wie, in Silezië,
kent en vreest niet .'de reus Rübe-
zahl? Hij is de machtigste der aard-
geesten, de schrik van het Reuzen-
gebergte. Wanneer _ zijn voetstap
over de bergen gaat, dreunt de aar-
de, en pakken sneeuw maken zich
los van de hellingen om met donde-
rend geweld neer te storten. Wan-
neer hij door de wolken zwerft en
zijn baard de spitsen beroert, is het
of de toppen in een dichte nev2l
worden gehuld. Waanneer Rübe-
zahl's stem tussen' de rotsen weer-
klinkt en hij door de kruinen der
hoge sparren zijn machtige adem
blaast, wanneer hij de bomen uit-
rukt en de beken aanjaagt tot Jon-
derende stromen, lijkt het of een or-
kaan over het land is losgebarsten.
Wij vreemdelingen noemen dikwijls
een vervaarlijke onweersbui, wat
niet anders is dan een uiting van
Rübezahl's toorn; de Sileziër - sid-
dert bij hot horen van de donder,
hij weet, het is Rübezahl's hoonge-
lach. ! ,

Rübezahl trotseren durft geen
mens. En toch verhaalt men van de
vermetele boer die de berggeest
heeft willen bestelen. Het is de ge-
schiedenis van de Springwortel.

Hoog in het gebergte, bijna onbe-
reikbaar voor de mensen, heeft Rü-
bezahl zijn lusttuin aangelegd. Hier
groeien de zeldzaamste bloemen en
gewassen, wonderlijk schoon en
geurig niet alleen, maar óók ge-
neeskrachtig. Voor zieken kunnen
daar heilzame dranken uit gebrou-
wen worden waar zij altijd beter
van worden, zegt men. De spring-
wortel, het wonderbaarlijkste van
alle kruiden, kan zelfs de gevaar-
lijkste ziekten verdrijven, maar
daar de aardgeesten zelf de spring-
wortel als voeding gebruiken, staat
Rübezahl het maar aan héél enkele
gunstelingen toe, hem uit te graven.

Eens was een aanzienlijke vrouw
uit het stadje Liegnitz gevaarlijk
ziek. Aan een boer uit het hoge ge-
bergte beloofde zij een grote belo-
ning indien hij haar een sprlng-
wortel uit Rübezahl's tuin kon be-
zorgen. De man schudde bedenke-
lijk het hoofd, maar zei zijn best te
zullen doen. De volgende morgen
ging hij op weg. Onvermoeid beklom
hij de steilste rotspaden tot hij, te-
gen de avond, plotseling Rübezahl's
lusthof voor zich zag. Zonder zich
de tijd te gunnen van de heerlijke
aanblik te genieten, nam hij zijn
spade om snel de springwortel,
die hij direct zag uit de gra-
ven. Juist was hij hiermee bezig of
een ijzige wind steeg op uit een
bergkloof. Op hetzelfde ogenblik
hoorde hij een machtige stem als
het rollen van de donder en op een
vooruitstekende rots verscheen een
reusachtige gedaante met een baard
die als wolkenflarden van zijn ge-
zicht hing.

„Wat doet gij daar", bulderde de
berggeest.

„Ik zoek de springwortel", riep
de man bevend van schrik, „een zie-
ke vrouw wil hem me duur betalen".

„Behoud die gij daar hebt, maar
waag het niet terug te keren".

Blij er zo goed af te komen,
spoedde de boer zich naar huis en
bracht de sp'ringwbrtel aan de zie-
ke. Hoewel • haar kwaal nu irierk-
baar. verbeterde, liet zij, na korte
tijd, de boer weer'bij zich komon,

hem veizoekende haar nogmaals, de
heilzame wortel te bezorgen.

„Ditmaal betaal ik u het dubbele
van de eerste keer", drong zij aan,
toen zij zag dat de man op het punt
stond te weigeren. Het aanbod was
te aanlokkelijk en zo gebeurde het,
dat de boer opnieuw de gevaarlijke
tocht ondernam. Het ging als de
eerste keer; weer nam hij snel de
spade, maar op het ogenblik dat hij
zich bukte om te graven, stak een
geduchte storm op en verscheen, nu
nog dreigender, de geweldige ge-
stalte.

„Wat doet gij daar", bulderde de
reus. „Roekeloze! Nog éénmaal
schenk ik u wat gij reeds hebt, en
nu, berg u, zo gij kunt!"

Het scheen de boer dat de von-
kende, vlammende ogen bliksems op
hem uitzonden en een slip van de
wild waaiende mantel moest hem
met kracht tegen de slaap getrof-
fen hebben. Op hetzelfde ogenblik
vloog de ontzettende knots door de
lucht en boorde een gat in de rots
vlak bij.

De man verloor het bewustzijn.
Toen hij na geruime tijd weer ont-
waakte, voelde hij zich doodmoe en
doornat van de regen. In de verte
hoorde hij nog een dof gerommel,
het was of hij de stem van de ver-
tcornde geest nog daarin hoorde. De
springwortel had hij gelukkig be-
houden, maar mist en nevel maak-
ten het hem onmogelijk de terug-
weg te vinden. Zo doolde hij, door
spottende dwaalgeesten nog her en
der gelokt, de nacht en de volgende
morgen rond, tot een kolenbrander
hem vond en de verkleumde man
naar zijn hut bracht.

Hoe gelukkig was de vrouw in
Liegnitz, toen zij enkele dagen later
de springwortel ontving! De boer
kreeg zijn beloning en trachtte zijn
verschrikkelijk avontuur in het ge-
bergte spoedig te vergeten. Daarom
was hij niet weinig ontstemd, toen
hij voor de derde maal in het stad-

Muziek, reizen en leren zien ;

Thema's van Woodbrookers in de zomer
!i :i! ' '.; -v - - , . .

Het cursusprogramma van de A.G. der Woodbrookers te' Bentveld voor
de komende zomermaanden, ziet er als volgt uit:

22—29 juli: Muziek, voor allen, die
strijken, blazen of een klavier be-
spelen. Leiding: dr. A. van Biemen.
29 juli—5 augustus:
Ie zomer-vakantie week. Thema: De
mens op reis. Uitwerking van het
boekje van W. Banning e.a. onder
dezelfde titel verschenen.

Reizen — ontdekkingsreizen —
het reizen in de cultuur — de mens
op weg-.

Leiding: mej. ds. W. H. Buijs.
5—12 augustus:
2e zomcr-vakantieweek: Thema: we
willen vrij zijn!

Vrijheid en gebondenheid — vrij-
heid in het existentialisme — de
maatschappelijke en politieke vorm-
gcving — opvoeding tot vrijheid.

Een wezenlijk aandeel vormt de
vrije expressie!

Leiding: mej. ds. W. H. Buijs.

12—19 augustus:
3e zomer-vakantieweek. Thema: Ik
zie, wat jij niet ziet.

Kunst als het vermogen aan de
gewone werkelijkheid het ongewone
te ontdekken; de gewone werkeüjk-
heid tot een andere om te vormen.

De dichter verbeeldt, de schilder
tekent, de acteur speelt, de musicus
hoort dat wat wij niet zó dadelijk
herkennen, cultuur-scheppen als op-
dracht aan de mens. Zelf willen
we het ontdekken leren door ons te
oefenen in schilderen, tekenen, mu-
siceren, spelen enz.

Leiding: mej. ds. W. H. Buijs.

Vrijdag 24 maart 3 uur

van onze

Haltestraat 53, telefoon 3449

Diverse merken parfums, Eau de Colognes enz.:
1,~11 — Old Spice — Maja — Bourjois — Boldoot
Clieramy — Yardley — Piver — Pinaud

B I J O U T E R I E Ë N TABAK

Aanbevelend, VAN DAM

je ontboden werd. Het was wat hij
vreesde. Weer smeekte de dame hem
haar te helpen, het zou nu stellig de
laatste keer zijn. Een groot boeren-
goed en nog andere rijkdommen
zouden ditmaal zijn moed belonen,
hij zou een schatrijk man worden.
Nogmaals zwichtte de boer voor de
al te grote verleiding. Toen hij op
weg wilde gaan vroeg hij zijn oud-
ste zoon hem te vergezellen, want
hij vond de moed niet te vertellen,
wat het doel van zijn tocht was.

Zo trokken vader en zoon er op
uit. Zwijgend beklommen zij de ka-
Ie rotshellingen erf -hoe woester en
eenzamer het gebergte werd, hoe
strakker en somberder de vader
voor zich keek. Eindelijk, toen zij
gekomen waren bij de donkere me-
ren die eeuwig door zwarte rotsen
worden overschaduwd, werd het
zwijgen de vader te machtig.

„Zoon", zei hij, terwijl hij de jon-
gen bij de arm greep, mijn leven
lang heb ik naar geld gejaagd. Let
op wat ik u zeg, ,ditmaal zal mijn
verderfelijke geldzucht mij noodlot-
tig worden. En toch kan ik niet te-
rug, ik heb beloofd de springwortel
te roven "

Op hetzelfde ogenblik lag de tuin
van Rübezahl voor hen! De boer,
zonder zich door zijn zoon te laten
weerhouden, zwaaide reeds de spade
met de kracht der vertwijfeling,
toen een verschrikkelijke orkaan
losbarstte. De aarde schudde en
dreunde, en de geweldige stem brui-
de onverstaanbare donderende woor-
den. Daar verscheen de berggeest.
hii kloofde de rotsen met zijn knots,
pakte de boer en sleurde hem mee
naar de diepte. De zoon ontkwam
door de vlucht, maar in hetzelfde
uur stierf plotseling de rijke dame
te Liegnitz, juist toen zij genezen
scheen.

Sport en spel
Zandvoortse Bridgeclub
De Zandvoortse Bridgeclub heoft
met twee punter, verschil verloren
van de Amsterdamse Bridgeclub
„Effectenbeurs". De einduitslag was
15-13. De gedetailleerde uitslagen
luiden:

Mevr. Brossois-Sjouweiman en
Schucte-Fabel verliezen met 27-36,
0-2; Peen-Stor en dames Vallo-Vuls-
ma verliezen met 25-42, 0-2; Hei-
doorn jr.-Vader en v.d. Pol-v. Straa-
ten winnen met 41-32, 2-0; Berrier-
Wanna en fam. Coops winnen met
55-26, 2-0; dames Fabel-Polak en
mevr. Schutte-Bisenberger verliezen
met 20-37, 0-2; dames Hagen-Van
Dartelen en v. Dartelen-v. Laar met
23-34 (0-2); fam. Brouwer en da-
mes Kerkman-van Straaten spelen
gelijk met 33-30, 1-1; Mulder Smit-
Notterman en Brossois-Reijer win-
nen met 29-21, 2-0; fam. Rienstra en
dames Peen-Notterman verliezen
met 25-45, 0-2; fam. De Jong en
dames Bakkenhoven-Vader winnen
met 52-8, 2-0; dames Berrier-Stor en
Kiewiet-Klomp winnen met 40-15,
2-0; mevr. Bos-Keur en fam. Paar-
debek verliezen met 37-44, 0-2; da-
mes Dröse-Heldoorn en dames Groe-
neweg-van .der'Werff verliezen met
20-36, 0-2; (James Berkhout-van
Praapr en mevr. Snijer-Paap winnen,
met 37-13,' 2-0. ' - ' • -

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West,
ziet er als volgt' uit:
Purmersteijn 17 10 3 4
H.R.C. 17 10 2 5
Q.S.C. 16, 8 4 4
Watergr.m.
Vitesse '22
Zandvoortm.
V.V.A.
West-Frisia

15 f 8 3 4
16 7 5 4
15 6 6 3
16-6 5 5
17 5 4 8

Alcm. Victrix 17 5 3 9
V.V.B. 17 4 5 8
Kcnnemers 17 l 8 8
W.F.C. 16' 3 2 11

2e kl. A,

23 34-24
22 40-26
20 37-23
19 29-25
19 40-41
18 29-23
17 28-32
14 29-33
13 35-28
13 27-30
10 20-40
8 24-47

Zandvoortse Damclub
De uitslagen in de strijd om het
persoonlijk damkampioenschap lui-
den:

Th. ter Wolbeek-C. Draijer s. 0-2
P. Versteege-J. Schuiten 0-2
M. Weber-F. van Beem 2-0
A. Hoekma-J. van Dijk 2-0
J. Ovaa-J. Koper 0-2
C. Draijer jr,-G. ter Wolbeek 2-0

K.J.C. „Noord"'
De stand in de competitie van de
maand maart luiÖt'.'aTs ,volgt: '
1. mevr.'-Sabelis 14997 p); 2. J.' Hoo-
gendijk 14859 p.jl.'S»' Ji, Paap -14628
p.; 4. Fl. Molenaar' 14490 p:- -'• ,' '

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
In verband met het inhaalprogram-
ma van de K.N.H.B., trau het cur-
ste herenelftal van de Zandvoortse
Hockey Club j.l. zondag wederom in
het veld tegen Zuidwijck. Ditmaal
waren de Zandvoorters de gasten en
ditmaal werd het ook geen Zand-
voortse nederlaag. De 2-2 eindstand
gat' do verhouding van beide ploe-
gen goed weer.

Voor Zandvoort 2 is de competitie
ten einde; Zandvoort 3 kreeg be-
zoek van Rood Wit 2 en verloor de
wedstrijd met 1-3. Zandvoort 4
speelde in de thuiswedstrijd tegen
Alliance 8 gelijk. De eindstand
was 3-3.

Het eerste dameselftal, op bezoek
bij HBS 2, keerde met een 1-2 over-
winning huiswaarts. Saxenburgers
ontving het tweede Zandvoortse da-
meselftal, dat van aanpakken wist.
Zandvoort slaagde er in zeven maal
het doel van Saxenburgers te vin-
den. Saxenburg slaagde er niet
in een tegenpunt te scoren.

De uitslagen in cijfers luiden:
Senioren:
Heren: Zuidwijck-ZHC l 2-2

ZHC 3-Rood Wit 2 1-3
ZHC 4-Alliance 8 3-3

Dames: HBS 2-ZHC l 1-2
Saxenburgers-ZHC 2 0-7

Jeugd en adspiranten:
Meisjes a-Meisjes b 2-3
Jongens a-AIliance b 1-1
Strawberries d-Jongens b 3-1
HBS c-Jongens c 2-2
Mecki's-Konijnen l-]
Haasjes-Rood Wit 1-0
Veldmuizen-HBS 0-2
Alliance-Boxers 0-7
HBS p-Beren 8-3

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal werd zondixg-
ochtend met niet minder dan 11-1
verslagen door Oosterkwartier 5.
Het adspirantentwaalftal deed het
zaterdagmiddag beter tegen Ooster-
kwartier b en keerde met een 4-1
zege huiswaarts.

K.J.C.' Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de tweede- ronde voor het
clubkampioenschap van de maand.
De stand luidt als volgt: 1. C. van
Hoff; 2. G. Meijer; 3. P. Paap Azn;
4. J. Zwemmer.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau VreemdeUn-

gewoerheer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf O. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Binfco" '
•Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vjh Esvé ;,"
V ",j'Grote!'Krocht' 17 " , • ' \ '

:213S frertenbachs, ^DruTckerif,,'
,^ ' 'Zandvoortse, Courant,'--* ' "

.'•>' ^ Achterweg -l s ' ""' "• ' rl



Want ze weten, dat ze daar de groot-
ste en mooiste kollektie Kinder-
schoenen aantreffen. De nieuwste
snitten. De beste pasvorm. En. . .
wat de prijzen aangaat, die zijn bij
PRESBURG altijd verrassend laag.

Schattig
Kindcr-

molièrtje
van prima

kwalileitsleder. Jn de nieuwste
modetinten. Porozool. Licht en
buigzaam. Maten:
22-23 ... 5.95 \ 28-31 .. 8.SO
24-37 ... 6.95 | 32-33 .. 9.95

Beeldig Kindermolièrtje
van bruin of groen schors-
Ieder. Microcel rubberzooi.
Zeer flexibel. Maten:
23 ... 9.50 128-31 .11.95
:--27. 10.95 32-33 .13.50

Zeer flatteuze | Meisjes
Eenband van wit of
barnsteen leder. Italiaan-
se leest. Voorblad met
koperen sierringen. Rub-
berzool. Maten:,
31-32 9.95 l'
33-36 10.95 ,!

Prachtige
sterke Jon-

gensschoen.
Moderne Italiaan-

se leest. Dikke, haast
onverslijtbare zool. In

zwart, bruin of bronsgroen.
Maten: l 32-35 .. 10.95
29-31 ... 9.95 36-40 .. 11.95

geldig van
23-30 maart

Elk uur van
de dag 450
tientjes bij DE SPAR

Extra voordeel deze week!

elk 2e pakje

SpCir-thee roodmerk, 100 gram

30 et goedkoper en tóch 10%

bij l pak custard voor 60-10%

blikje ananas *W%&
van 98 voor ff £f -10%

elk 2e blik ©©^3 kies uit 4 soorten:
bouillonsoep, kippesoep, tomatensoep, erwtensoep

25 et goedkoper én TO%

SpercSeborsen literbiik voor

8 /ea-
. , _ _ . . . . 11-1096

l potvan98voor

Grote Houtstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM . ALKMAAR - HAARLEM - UIDEN - DEN HAAG - BUSSUM • HILVERSUM - AMERSFOORT . UTRECHT . ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONINGEN

O
Te koop gevr: 4-kamer-
FLAT. Br. nr. 2301 bur.
Zandv. Courant.
Te koop gevr.: dTRAND-
BBDRIJF of AJVrUSB-
MENTSBBDRTJF in Zand-
voort.' Br.r'nr. 2302"'bur1.
Zandv. Courant.
Zeer-goed TEHUIS gezicht
voor HOND, reu, 11 mnd,
lief voor kinderen. Koning-
straat 95.
JONG MEISJE ' gevr. als
hulp i. d. huish., extra hulp
aamvèz. Mevr. v. d. Storm,
Emmaweg 19. ,
Gevr. WERKSTER,. 3 hele
of 2 halve dg. p.w. Dr. de
Visserstraal 17, tel.- 3790.

Te koop: UITNEEMBARE
KINDERWAGEN, wit m.
blauwe kap, ƒ 50,—-
Hulsmanstraat l achter.

Te "koop: 3 FAUT. m. ron-
de S A L O N T A F E L en
SCHEMERLAMP, - donker
hout, t.e.a.b. Verhoeven,
Emmaweg 2,' tel. 2879.

Aangeb.: mijn prachtige
(Adam) VLEUGEL, lengte
170 cm.'Tel. 3300., Te boz.
De Favaugoplein .53/1

Aangeb.: INKLAPBARE
'ZOLDERTRAP t.e.a.b.
Sanders, v. Stolbergweg 3,
•telefoon 3434.

Te koop: N.S.U., super lux
in! prima st. ƒ 800. Ramp-
laan 74, Haarlem.

4 pracht STOELEN (grijs
bekleed) en TAFEL, don-
ker eiken (Pander) .f 125,-.
Lijsterstraat 9, tel. 3897.

Grote Handelsonderneming gevestigd te : Haarlem,
heeft een vacature voor een

ACTIEVE AGENT
Gedacht wordt aan. een energieke jongeman, die na
opleiding in staat moet worden geacht het agent-
schap efficiënt te . beheren. U,itv. soll.brieven worden
gaarne ingewacht ond. nr. 2303 bur. Z. Crt.

Ter overname te koop aangeboden:
Uitneembare houten kiosk voor

met algehele inventaris. Uitsluitend te koop voor in-
gczetene. Standplaats in overleg met het gemeente-
bestuur aan te wijzen. i
Inl. Mak. S. Attema & Zn, Hogeweg 64-66, tel. 2715.

Mevr. Preijdo. Koslvcrlo-
renstraai 108, vraagi voor
enkels ocht. p.w. een flin-
ke WERKSTER."

VES.Q Wasmachines
Combinaties v.a. ƒ 598 met
2 motoren. Velo wasmachi-
nes v.a. ƒ 179. Uw oude
wasmachine heeft nog
steeds hoge inruilwaarde.
Ook uw adres voor KOEL-
KASTEN, ' GASFORNUI-
ZEN, TV, RADIO enz. enz
Vélo," Schoterwég 34, Haar-
lem; Velo, Zeestraat ST,
Zandvoort. Vraagt vrij-
blijvend demonstr. aan huis

HAARLEM

Zaterdag 25 maart, 8 u.
Rotterdams Toneel

Zwervers trouw en
Aniigone

Zondag 26 maart, 8 uur
Rotterdams Toneel

Hnwelijkslessen
Dinsdag 28 maart, 8 u.

Toneelgroep Arena
De Gecroonde

Leersse

Prijzen: ƒ 1,25 tot f 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

Voor VISITEKAARTJES
naar

Gertenbachs Drukkeri3

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte o}
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

ABONNEERT U
op de.

ZANDVOORT3E
COURANT

SPOTiCQOPJES
30 vaste wastafels, closets (ook compl.), keuken- en
badgeisers, zitbaden, Javets, badkuipen, div. mongkra-
nen, gootstenen, bidets, spiegels, enz. enz. Nieuwe Ga-
sojars en gasradiatorcn voor ƒ 100 per stuk mincier,
alle capaciteiten. H. van Lieshout, Reinwardtstraat' 30,
Amsterdam-O., tel. 020-56310.

A.BONNER&F U
op de

ZANDVOORTSB COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

URTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer, Tempeliersstr.57Haarlem, tel. (OS500) H1561

Doublet-eitjes 200 gram

SPAR VLEESWAREN, VERSE VLEESWAREN!

Leverpastei blikje van 59 voor

verse
Boerenmefworsf -10%

Chocolaatjes pakje
30 zegels = 15 et in uw zegelpot

koekje met 10%

COCOStOngen 250 gram 02-10%

-r.. Paasversnaperingen met IO%

Fondanteitjes 200 gram 49-10%

Halve chocolade eitjes EO
100 gram ÖV-10%

Zacht f ruit eitges isogram

Dragee-eitjes 200 gram 39-10%

ZOMERZEGELS

De Zomerzegels 1961 zullen dit jaar
van 24 april t.m. 10 juni worden
verkocht.

De opbrengst van de toeslag op
deze vogelserie wordt door de stich-
ting Comité voor de Zomerpostze-
gels uitgekeerd aan landelijke en
regionale instellingen voor volksge-

zondheid, maatschappelijk werk en
culturele doeleinden, die daarmee de
projecten financieren die niet op an-
dere wijze tot stand konden komen.

De vijf zegels tonen in Nederland
voorkomende strand- en weidevo-
gels. Waarden, toeslag, kleuren en
voorstellingen zijn als volgt:

4 + 4 cent, okergeol en grijs, Zil-
vermeeuw (Larus argentatus)

6 + 4 cent, steenrood en zwart grijs
Scholekster (Haematopus ostra-
legus)

8 + 4 et, geelgroen en bruin, Wulp
, Numenius arquata)

12 + 8 cent, blauw en grijs, Kluut
(Recurvirostra avocetta).

30 + 10 cent, donkergroen en grijs,
Kievit (Vanellus vanellus).

De zegels blijven t.m. 31 december
1962 geldig voor frankering.

Elk tweede doosje

'MARIE-BISCUITS
1 pak

KOKOSWAFELS

verheugt zich nu al op net
Snoepje van de Week, als
altijd voor slechts 15 cent bij
aankoop van f 4.- De Gruyter-
artikelen.PAKJE TOOIhalve

priis
bij aankoop van een stuk kaas

(250 gram of meer

Nasi Goreng kant en klaar, met veel
vlees. Twee kleine blikken, 220 et. samen,
zijn nu maar 185 et. En 't grote blik

van 210'ct. is zelfs maar 175 et.
En dan bovendien nog 10% korting.

De bekende Marie's en krokante wafels
met kokosvulling samen 103 et., nu maar
75 et. 'n Goede reden om eens extra

te trakteren.

Zet ook eens thee op de moderne
.manier. Theezakjes zijivzo gemakkelijk
, en deze week wel bijzonder voordelig.

Feestelijke combinatie: toosfies mef
kaas. Probeer het nu het zo voordelig is.

Kies uit ovale en vierkante toost.



La ligne Chanel (Parijs)
Lichte, zuiver wollen tweed in lin-
neneffect Vloeiend aangesneden
3/4 mouw Halslijn en zakken met
zijden tres geboord. Drie grappige
sierknopen als sluiting Maten
36 t/m 44.

Festiadepnjs 109.

Moygashel van Alexon-
Light, weiflht, kreukherstellend, In
insh-tweed-efTect, heerlijke voor-
jaars- en zomerdracht. Alexon:
perfectie m coupe en afwerking.
Parus: de losse, soepel vallende
lijn. In de kleuren, blauw/zwart/wit,
grijs/zwart/wit, brum/zwart/wit. Ma-
ten 38 t/m 46.

Festiadepnjs 119.

Accent op de rug
Kamgaren flannel en van Alexon,
Engeland. Naar het Panjse nieuws
(de couturiers leggen dikwijls een
sterk accent op de rug) gesneden
m losse lijn met een geraffineerd
gevonden rugeffect Zeer modieus.
Maten 38 t/m 46

Festiadepnjs 139*'

é^T'V

Tricot deux-plêco, Frans '
Dus ook weer de losse lijn van van-
daag. Wit met beige, olive, marine
of grijze streep: beige met bruine
streep; grijs met witte streep; ma-
nne met witte streep: Maten38 t/m48

Festiadeprijs 98.'

50 JAAR VOGELZANG • 50 J A A R VOGELZANG • 5Q
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ZANDVOORTSE COURANTRedaktie en
administratie: l ,
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

HET AMATEURTONEEL (slot)
• vraagt studie en techniek

Wanneer iemand zich geroepen voelt lid te worden van een ama-
teurtoneelvereniging, dan kunnen zijn motieven van verschillende
aard zijn, merkten wij vorige week op. Het kan een (onschuldige!)
consessie aan de menselijke ijdelheid zijn of zo iemand kan louter
en alleen wat ontspanning en amusement zoeken. Het valt nu eenmaal
niet te ontkennen dat de verrichtingen van vele plaatselijke toneel-
spelers en -speelsters — door het klimaat in de vereniging — bepaald
gericht zijn op vermaak en gezelligheid. Men hecht aan de plezierige
omgang met elkaar, men voelt zich thuis in z'n vereniging en eigenlijk
komt het toneelspelen op het tweede plan.

Voorzover een mm of meer ont-
wikkelde begaafdheid tot het spelen
van toneel aanwezig is, kan dit
meegenomen zijn, maar de hoofd-
zaak is: een toneelavond plus bal
na te doen slagen en niet: een
toneelstuk gestalte te geven m een
opvoering, waar ernstige studie en
repeteren aan vooraf zijn gegaan.
Het is dikwijls al te zien aan de
keuze van de stukken. In niet wei-
nig gevallen is men dermate een-
zijdig ingesteld, dat alleen kluchten
en zouteloze blijspelletjes voor het
voetlicht worden gebracht. Men zou
dan inderdaad beter van amuse-
mentsvereniging dan van toneelver-
eniging kunnen spreKen!

Maar een toneelvereniging en
meer speciaal de regisseur, kan ook
van het gezichtspunt uitgaan dat
goed en écht toneelspelen een bron
van levensvreugde Kan zijn. Het
buiten zichzelf treden en het uit-
beelden van andere figuren en ka-
rakters is een boeiende bezigheid.
Dat deze vorm van kunst tot in de
perfectie wordt beoefend door be-
roepsacteurs en -actrices, is de
vrucht van jarenlange oefening en
zelfcontrole. Nu zou men kunnen
zeggen dat het voor een amateur-
toneelvereniging met noodzakelijk
is naar deze perfecte vorm te stre-
ven, omdat het amateurtoneel zich
beweegt op het terrein van de vrije-
tijdsbesteding. (Hier wordt toneel-
spelen als hobby beoefend).

Toch is dit niet helemaal juist.
Wanneer men in het openbaar op
een toneel voor het publiek komt,
met de kennelijke bedoeling toneel
te spelen, dan heeft dat publiek
recht op een zo goed mogelijk op-
gevoerd stuk. Niet iedere amateur
toneelspeler- of -speelster heeft het
inzicht en de capaciteiten om wer-
kehjk toneel te spelen, een ander te
zijn dan zichzelf. Dikwijls wordt er
mee volstaan een rol van buiten te
leren en deze zonder al te veel ha-
peringen te vertolken. Het eigen-
lijke toneelspelen, de begaafdheid
om uiting te geven aan gevoelens
en emoties van een ander mens, de
gebaren te maken van een ander
mens en diens stem te gebruiken, is
— althans in het amateurtoneel —
slechts weggelegd voor een heel
klein getal „ingewijden".

Daarom is het zo verheugend dat
mensen uit de beroepstoneelwereld
zich bereid verklaren het amateur-
toneel te stimuleren en de ama-
teurs van advies te dienen.

Een weekeindcursus van de Ned.
Amateurtoneel Unie, waarover wij
vorige week spraken, is van grote
betekenis en waarde voor degenen,
die deze kunstvorm hebben ge-
kozen. Dan kan — aldus Arend
Hauer, de landelijke toneeladviseur
van de NATU — ieder optreden een
persoonlijke belevenis worden, een
belevenis, waarin men geconfron-
teerd wordt met de veelzijdigheid
van het leven. Aan dit beleven is de
verantwoorde technische uitings-
vorm nauw verbonden. Men moet
leren de innerlijke bewogenheid, de
gevoelsuitingen en de daarbij lo-
gisch passende mimiek en bewe-
gingen van een ander, waar te ma-
ken aan hen, voor wie men spee't.

Het is bijzonder boeiend om de
docenten van de NATU tijdens ?o'n

weekeindcursus aan het werk te
zien met hun leerlingen, waaronder
de laatste keer een verblijdend aan-
tal jongeren.

Het is de grote verdienste van
deze docenten het amateurtoneel
op een hoger plan te willen stellen
om hierdoor belangstelling voor het
toneelspelen in het algemeen aan te
kweken.

Dat daarbij een stuk levensblij-
heid wordt gerealiseerd, mag een
bijzonder waardevolle factor wor-
den genoemd. Het amateurtoneel
kan op deze wijze meewerken aan
de versteviging van de tussen-
menselijke verhoudingen. O^ in
een. plaats als de onze.

H. W.

Storm deed aanval
op strandbedrijven
Een felle noordwesterstorm, wiud-
kracht 10, heeft in de nacht van
maandag op dinsdag tal van strand-
pachters enige benauwde uren be-
zorgd. De storm, die de zee tot aan
de voet van de duinen bracht, pro-
beerde zonneterrassen, stoelen en
strandtenten in zijn greep te krij-
gen. De meeste strandpachters had-
den echter bijtijds maatregelen ge-
troffen om de wind het hoofd te
bieden.

Maar in sommige gevallen bleek
de storm sterker en vernielde rui-
ten en omheiningen. Het opge-
zwiepte zeewater spoelde het zand
onder de vlonders en buitenterras-
sen weg. Van één van de strand-
pachters verdwenen alle strand- en
ligstoelen in het water.

Ook de zeereep en de strandaf-
gangen werden beschadigd.

Gisteren zijn bulldozers begonnen
de weggeslagen strandverhogingen
onder de strandbedrijven te herstel-
len. De dienst van publieke wer-
ken heeft zich belast met het vrij-
maken van het ondergestoven rij-
wielpad langs de Noordboulevard
en het herstel van de toegangswe-
gen naar het strand.

Voor de aanstaande paasdagen
hoopt men de sporen van de noord-
westerstorm te hebben weggewerkt.

Algem. Ned. Invalidenbond
vraagt steun voor gehandicapte medemens

Een bekend Nederlander heeft onlangs gezegd: De maan komt dichter-
bij, maar de mens raakt verder van ons af. De ruimtelijke afstanden
worden kleiner, maar de tussen-menselijke verhoudingen worden za-
kelijker en koeler. De afstand tussen de mens wordt groter dan tussen
de hemellichamen.

Er wordt veel gedaan om deze ver- ook dit jaar weer een beroep op de

In de wintermaanden worden in Zandvoort vele lezingen
gehouden over de opvoeding van kinderen. Het zijn alle-
maal verdienstelijke pogingen om ouders en verzorgers
voor te lichten en te helpen bij de lichamelijke en gees-
teli]ke ontplooiing van hun pupillen. Niet alleen m Zand-
voort vinden deze vruchtbare avonden plaats, zelfs met

alleen in Nederland, maar ook ver buiten de landsgrenzen. In Engeland,
Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, India, de Philippijnen, ja overal

~ waar ouders met kinderen wonen.
Ook in IJsland, waar een bekend opvoedkundige onlangs bij het begin
van een cursus in pedagogiek, de volgende inleiding heeft gehouden voor
een gezelschap leergierige ouders en verzorgers.
Een inleiding die wij hier afdrukken voor al die ouders en opvoeders in
Zandvoort, die in de afgelopen winter niet in de gelegenheid waren, de
vele en nuttige opvoedkundige avonden bij te wonen. De pedagoog is
misschien was losser van toon, minder autoritair en wat beknopter dan
doorgaans het geval is, maar zeker niet minder ernstig.
Bier volgt zijn toespraak.
„Bij kinderen is alles aanwezig. Kinderen beschikken over een volheid.
Kinderen sijn onuitputtelijk en hun verbeeldingskracht is oeverloos. Zij
zijn paranormaal begaafd en tussen hun logica is geen speld te krijgen
Zij reizen tussen hun bed, de kamer en de straat, als zeevaarders tus-
sen de werelddelen. Zij zwerven naar alle doelen tegelijk zonder zich
om het nut te bekommeren. Kinderen zijn reuzen waarvan de volwas-
sene zijn eigen beeld tracht te maken. De volwassene is hiervoor ove-
rigens slecht toegerust, want reeds als kind heeft hij zijn wapens prijs-
gegeven. Set kind daarentegen beschikt over een arsenaal aan strijd-
middelen.
Maar deze ongelijke situatie is slechts van korte duur. Hét kind blijkt
niet meer te zijn dan een reus op lemen voeten. Het komt niet van de
grond, maar staat op zolen die afbrokkelen en verdwijnen. Het verruilt
zijn verbeeldingskracht en fantasie voor het eerste de beste schema en
Zesrooster. Het geeft zijn oorspronkelijkheid op voor passer, driehoek
en lineaal. Het verzaakt zijn fantastische woorden en klanken voor het
leesplankje en zijn logica voor die van het telraam en het grootboek.
Het kind capituleert vroeg of'laat en conformeert zich met de volwas-
sene en de volwassen maatschappij.
De opvoeding van het kind heet dan voltooid. Ma-ar de volwassene be-
seft 'weinig of niets van de tragiek van dit resultaat, van het verlies
dat geleden is en dat onherstelbaar is. Een besef dat Hem voorzichtig
— althans bescheiden — zou moeten maken wanneer hij over opvoeding
spreekt, wanneer hij zijn denkbeelden gaat verkondigen en zijn metho-
den gaat aanbevelen, om reuzen klein te krijgen".

wijdering tussen mens en mensen,
individu, groep en gemeenschap te
verkleinen. Tal van aktiviteiten
worden ondernomen om de ver-
starde — en soms wel versteende
— menselijke verhoudingen en de
daaruit voortvloeiende vereenza-
ming te doorbreken en weer in be-
wegmg te brengen.

Het is, duidelijk, dat enkele groe-
pen van medemensen, die door wel-
ke oorzaak dan ook vrijwel geïso-
leerd staan, bij de doorbraakpogin-
gen wat achteraan komen. Met na-
me de invaliden. Tussen hen en de
lichamelijk gezonde mens is een
kloof, voortgekomen uit mïsver-
stand en wanbegrip. Een kloof die
overbrugd moet worden. Hieraan
kan het publiek daadwerkelijk me-
dewerking verlenen door de „Alge-
mene Nederlandse Invaliden Bond"
financieel te steunen.

De Invalidenbond ontplooit vele
aktiviteiten om de invalide in de
samenleving op te nemen.

Om daarvan enkele te noe-
men: het in bruikleen verstrekken
van invalidenwagens, het verlenen
van geldelijke bijdragen bij aan-
schaffing van hulpmiddelen, het
vervoer van invaliden met eigen
autobusje, het gelegenheid bieden
van medisch zwemmen voor licha-
melijk gehandicapten, het exploite-
ren van een oefenschool voor deze
gehandicapten, het organiseren van
eea ontspanningsavond, het verzor-
gen van een St. Nicolaasfeest voor
invaliden kinderen, het uitgeven
van een contactblad. En tenslotte
iets wat nog veel meer aandacht
zal vragen: het onderhouden van
persoonlijk contact met invaliden.

Dit alles kost geld, veel geld.
Voor de instandhouding en ultbrei-
ding van dit werk doet de A.N.I.B.

Voor het
wisselen van

§eld is ons kantoor ter gelegenheid

van Pasen geopend op :

31 maart (Goede Vrijdag) 10-12 en 17-19 uur
l april (zaterdag vóór Pasen) 10-13 en 15-20 uur
3 april (tweede Paasdag) 11.30-13 uur

Voor overige bankzaken zijn wij deze dagen gesloten

DE TWENTSCHE BANK
Zandvoort - Raadhuisplein

offervaardigheid van het publiek.
Want door deze offerzin wordt het
grootste deel van het werk onder
de invaliden financieel mogelijk.

Geeft daarom met milde hand tij-
dens de collecte van het Revalida-
tiefonds van de Algemene Neder-
landse Invaliden Bond, die vanaf
27 maart a.s. t.m. l april in Zand-
voort wordt gehouden.

Onderstaande leden van het
plaatselijk comité van de A.N.I.B.,
doen een beroep op de inwoners van
Zandvoort de collecte te steunen.

Mej. ds. W. H. Buijs, Arbeidersge-
meenschap der Woodbrookers te
Bentveld;

P. van Diepen, pastoor R.K. Kerk
St. Agatha-parochie;

Mr. H. M. van^Fenema, burgemees-
ter van Zandv,oort;

P. Flieringa, arts, colonne-comman-
dant van het-fRode-Kruis, afdeling
Zandvoort; ;„^"

R. de Jong, oud-voorzitter van de
afdeling Zandvoort van het Hu-
manistisch Verbond;

Ds. R. H. Oldeman, predikant Her-
vormde > Gemeente;

H. de Pater, waarnemend voorzit-
ter kerkeraad Geref. Kerk;

C. F. M. Robbers, arts der gemeen-
te Zandvoort;

Ds C. de Ru, predikant Hervormde
Gemeente.

Topdagen in zicht
T.Z. vraagt overnaohtingsadressen

In verband met de a.s. paasdagen
doet Touring Zandvoort wederom
een beroep op hen, die met de top-
dagen kamers beschikbaar willen
stellen, wanneer hotels, pensions
e.d. geheel zijn bezet. Teneinde te
zorgen dat de gasten tegen behoor-
lijke prijzen onderdak kunnen vin-
den, heeft Touring Zandvoort drie
klassen ingesteld.

Voor een eenvoudige kamer in 't
dorp mag men zonder ontbijt ƒ 4,-
per overnachting vragen. Met ont-
bijt ƒ 5,50. Voor een kamer in een
huis op betere stand, flat etc. ƒ 5,-
(met ontbijt ƒ 6,50), terwijl een
villa, luxe flat, herenhuis etc., voor
overnachting ƒ 6,- kan berekenen
(met ontbijt ƒ 7,50). Hier mag geen
bedrag voor „service" bijkomen.
Zij, die de toeristen op deze voor-
waarden willen helpen, kunnen aich
bij Touring Zandvoort opgeven.
Buiten deze drie klassen zullen
geen hulp-adressen worden aange-
nomen.

Ter voorkoming van misverstan-
den dient nog het volgende te wor-
den vermeld: zolang er ruimte !s in
de hotels en pensions en in de bij
Touring Zandvoort aangesloten ka-

zullen geen
hulp-adressen

worden gezonden. Het is dus wel
zaak dat de aangesloten bedrijven

merverhuuradressen,
bezoekers naar de

Watergetijden
h.w. l.vr. h.w,

maart
26 11.33

0.26
1.35

27
28

l.w. strand
berijdbaar

7. .- 19.30 4.00- 9.30
8.30 13.— 21.— 4.30-11.-
9.30 13.58 22.- 5.30-12.—

29 2.21 10.30 14.35 22.30 6.30-12.30
30 2.55 11.— 15.08 23.- 7.00-13.—
31 3.26 11.30 15.39 23.30 7.30-13.30
april
l 3.56 12.— 16.10 24.- 8.00-14.—

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

het V.V.V.-kantoor nauwkeurig op
de hoogte houden van wat zij vrij
hebben. Gebeurt dit niet, dan kan
het kantoor ook niet weten over
hoeveel ruimte nog beschikt kan
worden en dan kan het voorkomen,
dat hulpadressen gebruikt worden,
terwijl er nog ruimte in pensions
e.d. beschikbaar is.

Touring Zandvoort hoopt, evenals
dit voorgaande jaren het geval was,
weer op de medewerking van de
inwoners van Zandvoort te mogen
rekenen.

*
Met ingang van zaterdag l april is
het kantoor van Touring Zandvoort
dagelijks geopend van 9 tot 20 uur;
op de zaterdagen tot 22 uur en op
de zondagen van 11 tot 13 uur en
van 14 tot 17 uur.

Hardrijden in kisten
De stichting „Touring Zandvoort"
en het onlangs opgerichte „Zomer-
amusementscomité" zullen de ko-
mende zomermaanden een drietal
zeepkistenraces voor de jeugd orga-
niseren op het circuit.
De eerste race heeft plaats woens-
dag 5 april a.s.

Voor deze race kunnen de kin-
deren zich aanmelden aan 't kan-
toor van stichting „Touring Zand-
voort" op het Raadhuisplein op
woensdag 29, donderdag 30 en vrij-
dag 31 maart.

Op nader te bepalen data in juli
en augustus zullen de tweede en
derde race worden georganiseerd.

Projectiel uit zee
Woensdagmiddag spoelde ter hoogte
van de Zeestraat een projectiel aan.
Het gevaarlijke voorwerp — onge-
veer zes meter lang — is donder-
dagmorgen. door de mijnopruimings-
dienst onschadelijk gemaakt.

Winkels langer open
In verband met het a.s. paasweek-
einde zijn de winkelsluitingstijden
gewijzigd.

Vrijdag 31 maart, zaterdag l
april en maandag 3 april mogen de
winkels geopend zijn tot 22 uur; op
zondag 2 april van 9 tot 20 uur.

De middagsluiting van de winkel-
bedrijven zal ook gedurende deze
dagen van kracht blijven.

Amusement in Monopole
Onder auspiciën van „Discotaria"
vond j.l. maandag in theater Mono-
pole een amusementsavond plaats
waaraan verscheidene bekende ra-
dio- en t.v.-artisten hun medewer-
king verleenden.

Achtereenvolgens traden op: Cor-
ry Brokken met „Harlekijn van
Granada" en natuurlijk het overbe-
kende „Mylor'd"; de Drie Jacksons,
De Wama's, bijzonder mal in hun
liedjes en conference, Wim Burger,
sneltekenaar en het kwartet Harry
de Groot.

Voor de uitvoering bestond een
grote belangstelling, de zaal van
Monopole was geheel bezet.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de onlangs in
Zandvoort gehouden collecte voor
de t.b.c-bestrijding is ruim ƒ 600.-.

Het comité brengt hartelijk dank
aan allen die aan dit resultaat heb-
ben medegewerkt.

Burgerlijke Stand
17 maart-23 maart 1961

Geboren: Petrus Johannes, zoon
van P. J. Berkhout en M. E. Krie-
len; Henricus Anthonius, zoon van
H. M. H. van der Donk en W. 1>.
d'Hont; Petrus Wilhelmus Herman,
zoon van G. W. Seders en R. P.
Helming; Petronella Arnolda, doch-
ter van J. J. Drommel en H. M.
Bras; Miranda Cecilia Elisabeth,
dochter van E. de Boer en L. H. E.
Koops; Andreas, zoon van C. J. G.
Bos en E. Zoutman.

Gehuwd: Adolf Friedrich Wil-
helm van Graas en Waltraud Silla.

Overleden: Lodewijk Barkmeyer,
oud 77 jaar, gehuwd met A. van
Dam.

Geboren buiten de gemeente:
Jaap, zoon van D. Enderman en L.
Blom; Veronica, dochter van P. van.
der Klugt en A. van den Bunt;
Andrea Charlotte, dochter van A.
Aukema en C. Keur; Piet Jan, zoon
van A. Hollemans en N. van der
Wilt; Hans, zoon van A. M. P.
Lenselink en A. Goudriaan.

£

BOOT

edert 184£

U kiest uit: 50
bergmeubels
BOOT meubelen
Glerstr. 52-54-56

> Haarlem



Sport en spel
Zandvoortmeeuwen
Uitslagen saterdas IS

Kinheim-Zandvoortm. •!(, .''
Kennemerl. 4-Zandv. 2 '
IJmuiden 5-Zandvoortm. 3

Adspirante.u:
EDO a-Zandvoortm. a
HFC b-Zandvoortm. b
HFC c-Zandvoortm. c
DIO a-Zandvoortm. d
Zandvoortm. o-Schoten c
DSK b-Zandvoortm. g
Zandvoortm. h-EHS d

Pupillen:
Zandvoortm. a-Haarlem a

:4-0

1-1

3-2

2-1
5-1
0-5
0-7
1-1
2-0
8-0

4-1
Uitslagen zondag 19 maart:

Vitesse '22-Zandvoortm. 2-1
Zandvoortm. 2-WSV '30 2 2-0
Velsen 2-Zandvoortm. 3 3-2
Vogelenzang 2-Zandv.m. 4 2-3
(Zandvoortm. 4 kampioen)
Zandvoortm. 5-BSM .3 7-1
Nw. Vennep 2-Zandv.m. 6 3-2
Geel Wit 3-Zandvoortm. 7 3-1

Junioren:
Zandvoortm. a-Velsen a 7-2
Zandvoortm. c-HFC d 8-3
EDO d-Zandvoortm. d 0-3.
Spaarndam a-Zandvoortm. e 3-1

Uitslagen woensdag 22 maart:
Pupillen:

TYBB brZ.andvoortm. c -._• 5-1
Zandvoortm. b-Zandv.m. d. 4-0

Programma zatetdag Z5 maart:
Zandv.vn.-Lisser Boys 16.15 u.

9 Zandv.m. 2-Kinheim 4 16 u.
16 WSV 2-Zandv.m. 3 15 u.

Adspiranten:
33 Zandvoortm: a-RCH a 15 u.
47 Haarlem b-Zandv.m. b 15 u.
65 Zandv.m. 'd-Hillegom b 15 u.
72 Zandv.m. e-HFC e 14 u.
87 Zandv.m. f-Telefonia a 14 u.
99 Zandv.m. g-DSK b 14 u.

102 Bl'daal e-Zandv.m. h 15.15 u.
Pupillen:
149 O.Gezellen a-Zandv.m. a 14 u.
Programma zondag 26 maart:

Zandvoortm.-HRC 14.30 u.
Zandvoortm. 2-RCH 3 • 10 u.

21 Zandv.m. 3-NAS 2 '12.30 u.
62 Zandv.m. 4-HFC 9 '9.45 u.
60 TYBB 5-Zandv.m. 5 12 u.
77 Zandvoortm. 7-EHS 6 9.45 u.
98 EDO 9-Zandvoortm. 8 . 9.45 u.

Junioren:
107aZandV.ni.1 a-DEM a - ' 12.30 u.
130 EHS c-Zandvoortnr.-.c, ''9.45 u.
141 Hillegom c-Zandv.m. d 9.45 .u.
144 Bl'daal c-Zandv.m. e '9.45 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de ontmoeting tegen H. R. C.
komt het eerste elftal van Zand-
voortmeeuwen a.s. zondag in de
volgende opstelling uit: Kniese;
Stokman en Stobbelaar; Water, Ko-
ning en Kraayenoord; Visser, Van

-cder Steen, Jacobs,-Paap en. Halder-rman. Reserves zijn: ' Koper en'
Schaap.

1 R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
i Uitslagen 18 maart:

Geel Wit adsp. b-TZB a 3-0
TYBB adsp. j-TZB b • 0-4

, ; Vogelenzang adsp. b-TZB c 9-1
'Uitslagen zondag 19 maart:
i TZB 1-TYBB 4 7-2

':•• Halfweg 5-TZB 4 4-2
- HFC jun. a-TZB a 11-0
; v. Nispen jun. a-TZB b 2-4
.(Programma zaterdag 25 maart:
' 58 HBC adsp. c-TZB a 15.15 u.
' Programma zondag 26 maart:
; 47 TZB 1-ETO 3 14.30 u.

(terrein Zandvoortm.)
97 SHS 4-TZB 4 12 u.

118 TZB jun. a-Alliance a ' 12 u.
135 Alliance jun. b-TZB b 12 u.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal speelt zondag-
ochtend in Haarlem, tegen Nieuw
Flora 3. Haarlem b brengt zater-
dagmiddag een bezoek aan Zand-
voort a.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Programma zondag. 2'G «taart:
Senioren: ; > ' ' i

Heren ZHC 1-Strawberries l 14 u.
ZHC 2-ZHC 3 12.30 u.
Rood Wit 3-ZHC 4 12 u.

Dames Strawberries 1-ZHC l
Alliance 6-ZHC 2

Jeugdwedstrijuen 25; maart:
Alliance c-Meisjes a
Meisjes c-Alliance e 14.30 u.
Jongens c-Saxenburgers b 14.30

Adspiranten:
Beren-Alliance 15.30 u.

Zandvoortse Bridgeclub
Het dameskoppel Brossois-Fabel
hoeft j.l. dinsdag het kampioen-
schap hoofdklasse behaald van het
district Kennemerland.' voor de

_Zandvoortse Bridgeclub.
Woensdag 30 maart ais.' speelt de

bridgeclub de traditionele viertal-
lenwedstrijd.

K.J.C. „De Kroon" " ,
De stand in de competitie om het
persoonlijk clubkampioenschap
luidt als volgt: 1. mevr. Vcrhaert
45858 p.; 2. mevr. Bakkenhoven
45405; 3.,. J. Boom, 44378 p.; 4. J.
Koper 43424 p. " •" • . . ."
,;; 'Woensdag 29 -maart^'organiseert
'r„pe-Kroon" een koppelavond.

Test voor schooljeugd
De plaatselijke afdeling' van het
Verbond voor Veilig Verkeer gaat,
in samenwerking met de politie en
de winkeliers, 'n verkeersbordentest
organiseren voor de leerlingen van
de hoogste klassen van de lagere
scholen. . i

De jeugd moet een ^beschrijving
geven van de betekenis11'van', de' in
de etalages, aanwezige jverkeersbor-,

'den,- 'om.;, in aanmerking te. komen
^yoor_ de t beschikbaar gestelde prij-
zen: " '

FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed rustig doch
_,heel plotseling onze geduren- ,

t de vele jaren geliefder-vrou'w,
moeder en grootmoeder ''i!,
,'m.evi. J. J. de,Joig-de Jong
in de ouderdom 'van 76 jaar.
Zandvoort . •"

R, dé Jong
California:

M. de Jong -^
S. de Jong-v.d. Wal

Leeuwarden - ' • • " • • '-.•
M. de Jong
T. de Jong-v.d. Feer

Zutfen
R, Klaassen-de Jong
A. Klaassen
en kleinkinderen

Zandvoort, 20 maart 1961
H. Heijermansweg 85'
De crematie heeft hedenmid-
dag in het Crematorium te
Velsen plaats gevonden. .

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652,
Thans ook tel. 4200

DANKBETUIGING
Voor de vele blijken van belang-
stelling ondervonden tijdens de
ziekte en bij het overlijden van
onze geliefde man 'en vader

Wilhelmus Henricus Kemper
betuigen wij allen'* onze .nartelijke
dank. lp het bijzonder dank aan
dr. Vijlbrief, zr. Reitsma en zr. De
Wilde, voor hun toegewijde, hulp.

! :| . • . Fam. Kemper
Tollensstraat 23

jWaterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen,. meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164.

last van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Arvay - Drie uur nog duurt de

nacht.
Gouzenho - De val van een reus

(deel 2).
Koolhaas - Een gat in het plafond.
Leeming - De brug van Fontana

d'Amore.
Nuis-Zuidema = Ik wil geen kind

per luchtpost.
Riesen - „Dokterom" (Chr.)
Söderholm - Zomer op Hellesta.
Brion - La chanson de l'oiscau

étranger.
Ontwikkeling slectuur
Diggelen - Zelf sterren kijken.
Goed wonen 1959.
Post -;Kalahari (Z. Afrika).
De vrouw en haar huis 1959.

D O K T E R S - , ' Z U S TE K S- en
. A P O T H E E KJD IBN S T

DOKTOREN: ' ' ' - . - ;lV' -. . - V ' :
H. K."yan Es.'.. i. V:->.'h' . '; - •'. '• \•
Kostveriorenstraat ;:4,?,t6lef. 2058"

WIJKZUSTER: , ..:. .'.' &:
A. Lang-eveld'' . •£•\'•• • '
Gasthuishofje j 27, telefoon 3781

APOTHEEK:
25 maart' t.m. l april:

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71,
..." telefoon .3073 ,. ---..,.-,;&.- . -,. ...... -
Nachtdienst -van' 18130-* to£-; 8 -üur:

's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen. . • -

Zondag 26 maart
Dierenarts Jongkind^Baljet, Ke-
naupark 13, Haarlem, tel. 14524'.

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, •• Kerkplein
Zondag' 26 maart

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman. Be-
vestiging van lidmaten.

.Medewerking kerkkoor.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis

10.30 uur: A. J. Weermeijer.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 26 maart

10.30 uur: drs. L. J. R. Ort (n.h.)
uit Amsterdam. ;;•

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
Zondag 26 maart

10 uur: ds N. Korenhoff van
Amsterdam-Slotervaart/Osdorp.
17 uur: ds. N. Korenhoff.

Gat. zondag, 21.
Het Huis in de Duinen: - '

19.30 uur: ds. G. Rang van Haar-
lem-Zuid.

PAROCHIE H.H. AGATHA,
Grote Krocht
Zondag 26 maart, Palmzondag

H.H. Missen om'7.30-9 .uur Hoog-
mis met Palmwijding-11 '.uur; in
Het Huis in de Duinen. 8.45 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBQND
Dinsdag 28 april geen samenkomst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 26 maart, 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door dr; O. Noorde-
bos. Onderwerp: Begrip en ruimte.

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes
> * ~
,, Zr. Dina Brondergatraat 18 - Telefoon 3792

Winkeliers;
maakt reklame

door middel
van de

Zandvoortse
Courant

Want:
wie niet

adverteert
wordt ,.

vergeten!

Voor
brengen wij u
'n ruime keuze in

'• kostuums ;. ' :
' , ./ colberts - ; '' :> •-.-;»;•>

. • "'. •";.- pantalons v. _ . ',":;U-;
, - . V'- regenjassen '
V pullovers

overhemden
shawls
truien
jacks
dassen
in alle prijsklassen.

E. DE BOER
De |speciaalzaak voor heren-
kleding en herenmode • . -
KERKSTRAAT 20, tel. 3136

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak

Plastic tafelkleden vanaf 'J,65
Plastic'; per meter 0,95
Plak plastic per mter 2,25
Strijkplank-overtrekken voor alle
alle soorten strijkplanken .v.a... 2,95
Zeemlappen vanaf 1,25
Porselein kop en schotels v.a... 0,85
Plastic emmers vanaf 1,35
Plastic pedaalemmers' v.a 7,40
Balatum per mter 3,06

LINOFELT EN LINOLEUM
BALLASTORE en LUXAFLEX-
ZONNEGORDIJNEN

Swaluëstraat 9, telefoon 2418

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar,? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid. [
DÓRPSPLEN j 2, TELEFOON 2164
HUIS-, DECORATIE- en '
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF_

Fa J. v. d. Bos & Zn
Tel. 2562, ,,Zahdvoorf. Gevestigd 1879

': Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23' •''

GLAS-ASSURANTIE

Ongevallen op de weg .
J.l. dinsdag werd in de Kostverlo-
renstraat een 8-jarig jongetje, dat
onverwacht de rijweg overstak,
door een passerende vrachtauto
aangereden. Het kind werd licht
gewond.

Op de hoek van de Stationsstraat
en de, Zeestraat reed een bromfiets
tegen een auto. De bestuurder van
de bromfiets liep enige lichte ver-
wondingen op. Beide, voertuigen
werden, beschadigd. ' '"•• • , '• " i

' - - - ' . A' • - » , . . . '

Aantal kijkers en luisteraars
Op l maart bedroeg het aantal aan-
gegeven televisietoestellen 857 992
tegen 833.901 op l februari j.l.
(t.m. 14 maart 868658).

De aanwas- van nieuwe tv-toestel-
len ligt dit jaar'tot dusver .22%, lio-
ger dan in de corresponderende pe-
riode van 1960.

Het aantal aangegeven radio-toe-
stellen bedroeg.op l maart 2.648.292.

Op l maart waren er 480.433 aan-
geslotenen op het draadomroepnet
tegen 480.971 op l februari j.l.

Ned. Prot. Bond
Vrouwenmiddag

• op donderdag 30 maart
n.m. 2.30 u. in gebouw
Brugstraat 15.

Belangstellenden welkom.'

Huis te koop gevr.
liefst nieuwbouw m. gar.
Br. nr. 2401 bur. Z. Crt.

Te koop gevr. tweedehands
BABY-COMMODE. Aanb.
bij Franke, Schelpenplein 8

BANKETBAKKERIJ
Jevraagd:. keurige '

VERKOOPSTER
N. Doodem'an, Jan • yan
Goyenstraat. 16, Heemste-
de, tel. 02500-34424.
HULP gevr.-'.yan 9 tot l u.,
l "STp.w: Mevr. Baay, Gort
v.d. Lindenstraat 2 flat 27,
telefoon 3983..- ,

Lampekappeiinaaister
OVERTREKT mallet soorten:
LAMPEKAPFEN" billijk. '~
Telefoon 3195.
Te koop VOLKSWAGEN,
in goede staat, zaterdag-
avond na 9 ..uur.
Nic. Beetslaah.; 50 f:!.r • i:,^
VÖETBALSCHOENEN' i-.te
koop, ' maat •' 44; ~•'••'• '• ROL
SCHAATSEN;- '• BRÖM-
FIETSBAND riw?. 23:;x.200
Mr. Troelstrastraat";28.
Aangeb. mijn prachtige
(Adam) VLEUGEL, lengte
17o cm. Tel. 3300. Te bez.
De Favaugeplein 53/1.
Te koop: .DAMESFIETS^
handremïnen •' en' - 'versnel
ling, i.g.st. merk Locomo-

, . . . . .
Kostverlorenstraat 56bov. .
BROMSCOOTER te ; koop,
z.g.a.n., merk Sparta.
Willem Drayerstraat 4.
Te koop: old-firiïsh.; DRES-
SOIR, ' THEEMEUBEL,
UITSCHUIFTAFEL en 6
STOELEN; sanien ƒ. 50-.
Telefoon 2113..._ ^ _ '^_
KINDERWAGEN te koop,
uitneembare bak .
Jacob Catsstraat 6.
Te koop: 4-pits G AS-
FORNUIS i.z.g.st. ƒ 150,-.
Ma'th. .•
KINDERWAGEN, merk
Pedigree • en - WANDEL-
WAGENTJE," nïërk -'Koel-;
stra te koop. -.Te beyr. -na 6
,u.' Cort van'-: der -Linden-
straat 2 flat -13. •' . 1
Te koop: z.g.a.n. Olympia
PORTABLE SCHRIJFr
MACHINE ƒ 195,—. :Van
Stolbergweg 10, tel. 3422.
Aangeta".: JUDOPAK, 12. a
13 jaar. ƒ 11,50. Zuïder-
straat- 10. '
AMANDA BALKE

VOETKÜNDIGE
•ACHTERWÉG l • -::-
Afspraken via tel. .2135
Behandeling' aan huis..-
Corr. adres: Wouwerman-
straat 27/1, Haarlem. > '

Bert geeft de < : ! J :
hoogste waarde;
Lompen 25 et kg; kran-
ten 5ct, tijdschriften 4 et,
earton 3 et p. kg verpakt.
Haarden, ijzer, koper. Té-
vens zolder- en kelderop-
ruimingen. 'l'Amistraat 17,
tel. 4376. Pakhuis ' Para-
•dijsweg.' ''.' - i
Speciale aanbieding

juwelen en zilver
Mooie, briljanten ' '* verlo-
vings- of trouwring,-m. bl.
witte steen v.a. i 198; bril-
janten armband met' 15 st.
v.a. ƒ 1250; briljanten ring
3 stenen ƒ 475.;. prachtige
briljanten ring ƒ 1000; brii-
janten hanger v.a. ƒ. 175;
briljanten , oorltnoppen. v.a.
ƒ 295; mooie oude diaman-
tentafc ƒ '750; gouden arm-
band met diamant v.a.

.ƒ 595; diamanten hanger
v.a. ƒ 250; parel..collier, 3
snoeren : en briljant slot
v.a. ƒ 495; gouden hals-
collier v.a. ƒ 149,50; gou-
den slavenbanden .v.a.
ƒ 89.50;-"gouden scJiakel-
armbanden v.a. ƒ 79,50;
gouden verlovingsringen
v.a. ƒ 35; zilveren servies
3-delig v.a. ƒ 395; zilveren
roomstel • f i'49,50;'12 zil-
veren t'afelcowverts f-,: 395;
mooie oude zilveren kande-
laars, 2 stuks ƒ 225. Verder
losse zilveren thee- '• en.
koffiepotten, suikerpotten,
melkkannen, theelepels
enz. H. W. Dames, Kruis-
straat 19, (bij de Ridder-
straat) Haarlem, .tel. 16910

CAFÉ O O MS TE E
Iedere, vrijdag gekookte oj
'gebakken MOSSELEN. ;
Tot 1.30, u.ur geopend; "
Zeestraat" 62; telefoon" 2263

HUIS te koop gevr., leeg
te aanv., spoed. • '
Mak. K. C. v. d. Broek,
Brederodestr. 25, tel. 2318

RRTISTIEK BLOEMHERK

Blôemzaden en bollen
Bloemenmagaz. .Noord'i . - n f ' i i - t j -

M. Schniedewind T '•"
• ; VONDELL'AAN^'ij':

hoek' Van der 'Miiolenstraat

Vlug, netjes en
j goed,

als. Dannenburg ]
• i ;;- 'het 'doet

Schildersbedrijf , • ' • ' • • . : "
P.. J. DANNENBURG
v/h J. 'J.'" yan .der Mije

'KONINGSTRAAT 73-'
"Zandvoort ';
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam teL 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, .buiten- .
werk, muurwerk- :,

Voor. al .uw METSEL.-
WERK naar W.Driehuizen
Marisstraat 13,' tel. 3891.

Zr. R. KNEGJE
Med. gedipl. PEDICURE
Tel. 02500-16364 (8-9; 1-2
en 6-7 uur) Éénmaal per
maand te Zandvoort. Alle
benodigdheden voor voet-
verzorging.

Weg met die spit
en andere. . . .
rhèumatisehe pijnen
Probeer '• •
SALONPAS

de pleister
met dieptewerking

Prachtige resultaten. Een-
voudig aan te brengen. Per
pakje ƒ 1,25 (V10i pleisters).
Vraag drog,, apbth. of, ook
voor inl., de impr • .
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat f 55 a-b-c-,
ROTTERDAM ~6.

Elke dag. koméri. tjtj de fa.
Nooy NIEUWE,-, artikelen
aan. ' Komt geregeld kij-
ken,i: .want de1' nieuwste
snufjes •; gaan er;: 't| eerste
uit. | i . / ih •• .V,'- .j';'"
PraclitÜJsorterwgv. blouses,
pullóvérSj vesten,"' • petti-
coats em.
Ook voor de heren brengt
de fa. Nooy altijd iets
aparts.
Voor de a.s. ..feestdagen:
'iDames, denk -onï-tuw,' ny-
lons! Wij brèngeff .,:u esn
enorme sortering .'-naadloos
vanaf ƒ -1,98: t:' - :j-r<.

, Voor al uw textiel j', en-„mode,
ook speciaal 'kleihvak:

NOOY
ZANDVOORT

"' ' ' Grote Krocht •»'
Showroom: Raadhuisplein
en in Hotel Bouwes ;en Ho-
tel-restaui-ant Queeriie.
ZIE ONZE ETALAGES!!

TE KOOP :

Ruim WOONHUIS
. aan de Thorbeckestraat. Leeg te aanvaarden.

Inl.: Mak.kantoor Van Sluisdam,
Paradijsweg lla, tel. 2361-2671.

Varilux glazen
S vóór.' *veraf'ïen nabïjv,,- zondët; • scheidingslijn. t>v£J,^

Scherp zicht op elke afstand.

BRILLENSPECIALIST . ]j O O IVl A N
. • • , 'Mr. opticien : 'Erkend '• fondsleverancièr

Haltestraat 5,: telefoon 2174. ; ''•'•

Wilhelminaschool l
. : Hervormde School voor L.O. te Zandvoort

Dr. C..A. Gerkestraat 12 , ;-
(Hoofd. P. K.'v^d. Houten, telefoon 2072)

INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN
voor het schooljaar, dat dat in september i.961
aanvangt, kunnen nieuwe leerlingen, ook voor
de .hogere leerjaren, worden ingeschreven op:

dinsdag 28 maart: 3.30:—4.30; 7-7—8 uur
woensdag 29 maart:' 7—8
in de Wilhelminaschool.

De school leidt op voor het toelatingsexamen
van het M.O.
In de 5e en 6e klassen wordt een cursus .ge-
ven voor- Frans en Engels.
De leerlingen voor de eerste klas moeten vóór
l oktober de leeftijd van 6 jaar hebben be-

- -reikt: '-. ".--.;-• ". '- ••"< • -•• ••<.:>; ; . - - . - .
De ouders. wordt verzocht, zo mogelijk, het
trouwboekje mede te brengen.

De HERVORMDE school is .een .Christelijke
• school en,'staat dus open voor alle kinderen

Op !de ' i' ' . ' " ; ' '
. - . WILHELMINH.-KLEÜTERSCHOOL

"is altijd'plaats| voor uw kleuter. Zodra uw kind
• 4 jaar is, kanJiet komend' .
.Aalrimelden, van nieuw.e . ^leerlingen liefst na
schooltijd. '; '•'; •! -•; '".- -A. SMITS

JylianaschoDl
CHR. NAT. SCHOOLONDERWIJS. •

Dinsdag 28 en woensdag 29 maart'_zal er ge-
legenheid bestaan voor , . .

aangifte van leerlingen
voor het cursusjaar '61-'62, des avonds van 7

•'tot 8''uur.-aan ons,'schoolgebouw, Brederode-
straat 15. " • - . , . . . '-•;
Onze school leidt op voor alle' vormen van mid-
delbaar onderwijs, uitgebreid lager onderwijs
en nijverheidsscholen, terwijl er tevens buiten
de schooluren Franse en Engelse lessen worden
gegeven.. .-. • ^ , , • « . . -

''Twéé' nieuwe klaslokalen zijn«i4>ni aanbouw. ^De
kinderen, moeten vóór l oktober a.s. zes jaar
oud zijn. , , :
Aanmelding kan ook'^.telefonisch'geschieden ;bij
het Hoofd van onze school, de heer S. C. S. Rij-
per, , Zandvportselaan.. 14, telefoon 4132. ï

Het bestuur



om een

met handige
extra-lange klep

H/VE-ZWARE-PITTIG - MILD - LEKKER
Uit het zonnige Carolina en : uit het rijke, ruige Kentucky
.komen de tabakken. Voor Royal. 'Doublé selected!
. De nieuwe shag'-: Voor mannen - Voor U! - ROYAL

KONINKLI.IICE TABAKFABRIEK J. & A. C..VAN.ROSSEM - ROTTERDAM

KAAS AANBIEDING
NYLÓN ONDERJURKEN ' '
,,.,met, .brede kant, 6,95

-CHARMEÜSË ONEER JURKEN """ ':
--met-.-kant. -..:.-..•..J.. .ƒ 4,10-/,.4,25
IETS MOOIS: JUPONS ƒ 5,25
£ Me{;-j-b.ijpassend v. broekje••.:.\.•,.,-.i.; V. •ƒ 3,50

' • _ ' • - ' - ; ; l • ''< ;iDAlViES PULLOVERS }'" i
• - • i n diverse tinten vanaf f 13,95 :

In TERLENKA' KINDERROKJES
" - • ' • • • ' • •- • i zyn wi.. ruim gesorteerd.

iNYLONKOUSEN j - ' . . . ' ,. •
met .naad ƒ 1/15; . naadloos ƒ 1,98
BRILLANT NYLONS' met naad
Speciale.'aanbieding van ƒ 1.2,95.;.... nu ƒ 2,25
HERÈNANKLÉTS in moderne 'tinten v.a. ƒ 1,98
NO-IRON OVERHEMDEN vanaf... ƒ 7,98
Grote sortering Kinderspoïtkousen en Sokjes

Ruime keuze in Baby- en kleutergoederen

DE WOLBAAL
HALTESTRAAT 12a, telefoon' 2099

POLAROID
CSUNCLASSES

akman ,
VQBI bet Letei ziea:

. ' - . ' ' • In Zandvo.or.t: ,.

OPTICIEN A. G. SLINGER
"^*Gediplomeerd opticien

: . PPSTSTRAAT -12 (to. Consultatiebureau)
' -;..'.. -"..."n- -:• -TELEF.-4395-- . 7 . ' , ;: .-.'- '\' •

'" ~ L'iveranciër alle; ziekenfondsen: '

Café-rest. Zomerlust
Onze restaurant-afdeling
is vanaf heden weer

dagelijks geopend
Prima keuken!

,. Beleefd aanbevelend, De directie

Muziekschool Zandvoort
Directeur J. A. Doornbosch

-Maasstraat 11, rHaarlem

HEDEN INSCHRIJVEN
VAN NIEUWE LEERLINGEN

voor piano-, accordeon- en gitaarlessen
Huur-instrumenten 'beschikbaar.

'.-.Inl. bij H. v:d. Meer, Fr. Zwaanstr. 18, tel] 3918

WIJ HEBBEN'''DIRECT PLAATS VOOR

keurige jonge
kantoorbediende
(lé a 17,jaar)

Prettig, leerzaam en gevarieerd werk (geen
boekhouding), goed salaris.
VEREIST: MULO-DIPLOMA en TYPEN.

!

Lucari
Gasthuisstraat 18 rood, Haarlem

SPORT in BEELD
en vele andere uitzendingen in uw
eigen huiskamer met PHILIPS
TELEVISIE, vanaf ƒ 645, 43 cm beeld
of> ƒ 8,- p.w.
PHILIPS TELEVISIE nieuwste model
59 cm ƒ 895,-.
PHILIPS RADIO, in mód. uitvoering i

Leuke kleine transistor draagbare toestellen voor1 Uw .vakantie.
Uw oude radio of televisie heeft inruilwaarde. Bezoek met ons de
grote toonzaal in Haarlem. Maak met ons een afspraak. Wij brengen
u i uit en thuis. • ' ' ,

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie. .

F. H. PenaatPHILIPS

PHILIPS-SPEOIALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Gevraagd

aank. verkoopster
Liefst met het vak bekend

GROTE KROCHT
Schoenhandel" annex reparatie-afdeling

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote ƒ 3,00
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schouderkarbonade... 3,50
750 gram ribkarbonade 3,75
500 'gram haaskarboriade 3,—
Voor de boterham: '
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en '•
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150-gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje Unox weense worstjes 0,95
Oofc voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Voordelig en goed

H O R L O G E
• (geen penanker)
^water- en stof dicht
vanaf ƒ 29,50.

H. C. Lansdorp
Kerkstraat 33, telefoon 2359

• Nu zelf schilderen!l
' Losse oliegrondverf l

è. ƒ'1,25-per kg:.'
Ouderwetse GLANS-5

l VERF è ƒ 2,25 p. kg!
' VERF voor BIN-

NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

^Dütra-verfnialeriji
jN.Z. Voorburgwal 251
* Amsterdam-G., telef. j

143542 (naast Wijers) !
(Moderne kleur-

specialisten).
Verzending, door
geheel Nederland

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven', indien. u deze brengt
en haal.t in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEBJSER
Telefoon 2653

Snelstomerij voorheen
Schoolstraat nu' ook p.
adres: Kerkstraat 28

Lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,05
Tijdschriften p. kg 0,04

Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!

A K E R S L O O T
Pakhuis Schelpenplein 7

Telefoon 2845
V belt en wij komen.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS WASMACHINES
STOFZUIGERS

,.„,„D , ,>„,,,«.» CENTRIFUGESSCH&TTB LORENZ PLATENSPELERS
BLAUPUNKT KOELKASTEN

In onze showroom, tonen wij U het allernieuwste -
J. KEUR

Electro-radio-technisch bureau
BURGEMEESTER
B3NGELBBRTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

DONDERDAG 30 MAART a.s.

Café-Rest. Van Houten
Zeestraat 29, telefoon 2781, Zandvoort
Gerenommeerde keuken en prima consumptie

Eig. F. J. E. van Houten Jr.

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 — TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRTJIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten bloemzaden en bollen

VELD Wasmachines
Combinaties v.a. ƒ 598 met
2 motoren. Velo wasmachi-
nes v.a. ƒ 179. Uw oude
wasmachine heeft nog
steeds hoge inruilwaarde.
Ook uw adres voor KOEL-
KASTEN, GASFORNUI-
ZEN, TV, RADIO enz. enz.
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem; Velo, Zeestraat 37,
Zandvoort. Vraagt vrij-
blijvend demonstr. aan huis

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Reparatieylnrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

ZEESTRAAT 48, TELEFOON 2684

ZATERDAG A.S.:

een heerlijke gevulde cake . f 1,30
5 moccagebakjes met roomboter f 1,10
Houdt u er vooral rekening mee, dat u zaterdag weer zo'n heerlijk

krentenbrood f 1,2S ofrozipenbroodf 1f10
bestelt voor heel weinig kosten? Ben buitengewoon ontbijt.

Erkende Autorijschool „Zand voor l"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS

een
BG-huis

waard!

i >

Zend mij vrijblijvend inlichtingen over
het verkrijgen van een eigen huis met
BG-medewerking.
Naam: ____^________^_
Straat:'
Plaats:

î  Zenden aan hoofdkantoor Bouwfonds
*<s Nederlandse Gemeenten, Javastraat 7,
•|J| Assen. 13

U, Nederlands gezin, bent een BG-huis
waard.
Om eigen baas te zijn en u vrij te kunnen
ontplooien binnen de beslotenheid van
eigen muren. Om de onbezorgde zekerheid
te hebben van een degelijk, een voortreffe-
lijk huis voor een verantwoorde prijs. Om
vrij te zijn van huurverhogingen en uw
woon-lasten vooraf te kunnen overzien.
14.000 BG-eigen-huisbezitters kunnen 't u
vertellen: een eigen huis te krijgen gaat
niet zonder moeite en geduld; een eigen
huis te hebben maakt alle moeite, alle
geduld meer dan goed.
Vraagt u 't ze gerust! Maar doe één ding nu
meteen: vraag BG om inlichtingen. U bent
een BG-huis waard!

Bouwfonds
Nederlandse

Gemeenten
de veilige weg naar het eigen huls

U proeft de fijne kwaliteit
. van vlees en vleeswaren van

Slagerij Burger
Laat ze smullen!
750 gr. kalf slappen 3,48
750 gr. kalfsfrikando 3,98
750 gr. magere
varkenslappen 3,68
750 gr. vark.karbonade... 3,18
750 gr. braadworst en

sausijzen 2,48
750 gr. gehakt h.o 1,88
750 gr. fijne riblappen 3,48
750 gram pracht

runderlappen 2,88

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o 1,10
100 gr. pork en
100 gr. Saks, samen ..

Voor de boterham
100 gr. Haagse leverworst "7Q
en 100 gr. ham, samen **/
150 gr. gelard. lever 69
Grote keus voor de gastrono-
men o.a. gek. tong, casseler
rib, brunswijker, theeworst,
Hausmacher, blaasham enz.

lamsvlees
voor de fijne keuken
500 gr. mag. lamslappen 2,25
500 gr. lamsbout 2,50
500 gr. lamskoteletten... 1,68
500 gr. lamsrollade 1,98

U koopt in een Klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

A S P E G T - Interieurverzorgïng
MEUBELSTOFFEERINRICHTING

Pracht collectie

Franse

Stijlmeubelen

Complete Meubilering

Woningtextiel

Luxaflex enz.

H. VAN ASPEREN
Telefoon 02507-2937

ZANDVOORTSELAAN 39 - ZANDVOORT
Telefoon 02500 -1706?

Voor Pasen ontvangen
mooie her,enoverhemden, div. dessins
fleurige Favorite schortjes, groot
en klein; moderne Clokke dames-
pyama's en verder ondergoed. Ook
het adres voor bedrijfskleding.

Firma v. d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12, telefoon 2360

In een wip °
schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER, keus
uit 4 modellen.
Vanaf f 1,50 per week
Uw oude stofzuiger heeft in-
ruilwaarde!
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F. H.Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
'2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogebedrijf O. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vjh Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbactis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg l

27 maart t.m. l april
COLLECTE

Revalidatie-Fonds
ALGEMENE NEDERLANDSE '

INVALIDEN BOND
AFDELING HAARLEM EN OMSTREKEN

Adm. Dolfijnstraat 16, Haarlem, giro 475129
Telefoon 02500-53005

Heeft de wet u de voorkeur gelaten
Houdt dan toch het „gevaar" in de gaten
Met het recht in de hand
Maar het hoofd in 't verband
Zijn de kosten te hoog voor de baten.'

Kijk uit!
Zo nodig door een zonnebril van

dat 's veilig

NU OF NOOIT.. .

BICO
Zanussi
Zaunissi
Zaunlssi
Electrolux
Electrolux
Electrolux

.115 liter slechts ƒ 398,—
.135 liter slechts ƒ 459,-
.160 liter slechts ƒ 639,—
.190 liter slechts ƒ 749,-
.110 liter slechts ƒ 498,—
.150 liter slechts ƒ 598,—

898,-210 liter slechts ƒ
Verder kunnen wij u leveren de volgende merken:
AEG, Bosch, Fiat, Liebherr, Kohier, Linde, Alaska,
Triventa enz.
Vraagt onze prettige betalingsregeling b.v. A.E.G.-
koelkast tafelmodel a ƒ 498,—. Reeds in uw bezit
voor ƒ 25 p.m. Volledige garantie op alle kasten.

Fa. Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

FINANCIERINGEN
Auto's 5% en alle verzekeringen
C. TEROL, BRUGSTRAAT 5, TEL. 2898

Verwacht U Duitse gasten?
Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit het Rheinland
URTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer, Tempeliersstr.57 Haarlem, tel. (OS500) 21561

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

MONOPOLI
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 24 t/m ZONDAG 26 MAART, 8 uur
Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred
Mac.Murray ,

Kamers te huur
(The* apartment)

Een' film van BILLY
WILDER.

(„Some like it hot")
18 jaar.

MAANDAG 27 MAART
voorstelling toneelver. „Wïm Hildering"
met „VAN DE BRUG AF GEZIEN".

DINSDAG 28 MAART
t/m DONDERDAG 30 MAART, 8 uur

Alec Guinness - Burl Ives

Onze man in Havana
In Havana kan alles gebeuren en het ge-
beurt ook in deze meesterlijke film! 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 2.30 uur

De prinses en
de zwijnenhoeder
Naar het bekende sprookje van H. C. Andersen.
Alle leeftijden. ;v

*TêS. 2550
Elke fijnproever:

prefereert LEFFERTS wijnen en gedistuleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Redaktle en.
•administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 52 33 44

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZAND ORTSF CDUuni«ik yuu
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

ZIN VAN LEVEN EN DOOD
Dr. Constandse sprak voor Humanistisch Verbond

„De dood is de inspirator en de koorleider der wijsbegeerte", aldus
Schopenhauer en hiermede is — zei dr. A. L. Constandse vrijdagavond
j.l. voor het Humanistisch Verbond in het Gemeenschapshuis — de be-
tekenis van de dood getekend.
Het sterven is wel de grootste prikkel geworden om te denken over
het leven. Altijd weer vraagt de mens zich vol verwondering af, wan-
neer hij een gestorvene ziet: Wat is hier gebeurd?

Waardoor is dit lichaam koud, stijf
en onbewegelijk geworden? Is iets
uit het lichaam verdwenen, wat er
het leven aan gaf, is de essentie (de
ziel) verdwenen? De primitieven —
zo zei dr. Constandse komen tot
de gedachte dat ziel en lichaam te
scheiden zijn en dat de onsterfelij-
ke ziel na de lichamelijke dood

. voortbestaat. Men stelt zich de ziel
dus materialistisch voor, als een
„ding" met vorm en inhoud.

Dit dualisme is zeer onwaarschijn-
lijk, omdat wij zeker zijn van het
parallel lopen van geestelijke en
stoffelijke dingen. Wij — en dr.
Constandse bedoelde dus hier de hu-
manisten mede — houden dat er
een eenheid is tussen geestelijke en

'stoffelijke processen. „De menselij-
ke geest wandelt op twee natuurlij-
ke benen". (Bolland)

De gedachte aan de onsterfelijk-
heid is naar de mening van dr. Con-
standse een wensdroom. De mens
wenst te leven, wil niet sterven.
Hierop is onze gehele samenleving
gebouwd: de strijd '•egen de dood,
zoals bijv. de zuigelingen- en be-
jaardenzorg, verbetering van voe-
dings- en woningtoestanden door
opvoering van hygiëne e.d. Het be-
staan van de mens wordt bepaald
door de strijd tegen de dood. Als het
lichaam is gestorven, denkt de
mens dat een deel (de ziel) blijft
voortbestaan. Maar spr. achtte deze
wens tot "onsterfelijkheid een vorm
van hovaardij. Wij zien — aldus
dr. C. — dat alles-om ons heen ver-
gankelljk is: dieren, planten, zelfs
hemellichamen. En waarom zou de
mens, die deel uitmaakt van de
cosmos, onsterfelijk zijn? •

Volgens spr. was het de onvoor-
stelbaarheid van het niet meer zijn,
die er toe heeft geleid -dat de mens
ging denken onsterfelijk te zijn.
Maar tegelijkertijd is het onlogisch
om de dood en zijn onvermijdelijk-
heid niet te erkennen, want juist de
dood is de prikkel om het leven nog
intensiever te beleven.

In zijn toneelstuk „Keizer en Gali-
leër" zegt Ibsen in een dialoog:
„Wat is de grond van. het leven?"
En het antwoord luidt dan: „De
dood".

Veel moet sterven om het leven
mogelijk te maken! De ene genera-
tle wijkt voor de volgende. En in de

ganse historie hebben tal van men-
sen hun leven geofferd opdat an-
deren zouden leven.

Eerst het besef van de sterfelijk-
heid maakt ons leven waardevol en
de dood leert ons ook het betrekke-
lijke van alles. De gedachte aan de
dood maakt niet alleen ons leven,
maar ook de samenleving waarde-
voller. De dood is een vermaning
om zich te wijden aan het leven.
Het is niet nodig — zo eindigde dr.
Constandse — om veel over de dood
te praten en te denken, maar wan-
neer wij de juiste zin van de dood
hebben leren verstaan, is veel van
het afschrikwekkende er aan ont-
nomen.

Na deze inleiding ontspon /ich
tussen spreker en enkele aanwezi-
gen een geanimeerde discussie.

H.W.

&. Molenaar t
Zondagochtend is in een Haarlems
ziekenhuis op 59-jarige leeftijd over-
leden de heer A. Molenaar. De
overledene was in Zandvoort een be-
kende figuur, die in talrijke vereni-
gingsbesturen zitting had.

Hij was o.a. voorzitter van de
woningbouwvereniging „Eendracht
Maakt Macht", voorzitter van de
plaatselijke afdeling van de Vara,
voorzitter van de afdeling Zandvoort
van „Mercurius", voorzitter vdn de
Zandvoortse Bestuurdersbond, voor-
zitter van de zangvereniging „De
stem des volks" en bestuurslid van
de vereniging „Ons Gebouw".

De begrafenis is vastgesteld op
donderdag 29 maart 's middags om
2 uur op de algemene begraafplaats
aan de Noorderduinweg.

Jaarvergadering bibliotheek
In de onlangs gehouden jaarverga-
dering van het algemeen bestuur
van de openbare bibliotheek en lees-
zaal te Zandvoort, werden met alge-
mene stemmen herbenoemd de pe-
riodiek aftredende leden mevrouw
Robbers-van Oosten, mevrouw De
Ruiter-van Gelder, mevrouw Simons-
Hin en de heer L. J. Breure (voor-
zitter).

In het jaarverslag van de direc-
teur over 1960 werd met grote er-
kentelijkheid melding gemaakt van
de aanzienlijke steun, welke men
vooral van de zijde van 't gemeente-
bestuur van Zandvoort ondervindt.

Kunst en samenleving
J. Bouhuys belichtte de plaats van de kunstenaar

Onder auspiciën van het N.I.V.ON. hield vrijdagavond in het Gemeen-
schapshuis de heer J. Bouhuys een inleiding over „Kunst en samenle-
ving". Een inlei'ding die 'hij illustreerde met een aantal dia's van wer-
ken van Rembrandt en Van Gogh en afbeeldingen van andere kunste-
naars uit de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw.

De aanraking van de creatieve mens
en zijn creaties, op het terrein van
de beeldende kunst, de muziek of de
literatuur, met de gemeenschap,
geeft aanleiding tot tal van uiteen-
lopende reacties. Negatieve en posi-
tieve. Onbegrip en afkeer, maar ook
liefde en begrip voor de kunst en
de kunstenaar die er achter staat.
Eén van de belangrijkste aspecten,
die de verhouding van de kunste-
naar en de samenleving markeert,
noemde de heer Bouhuys, de vrij-
heidszin van de eerste.

Hij kiest zijn eigen vormen en
normen om die vrijheid te beleven
en gestalte te geven. In zijn levens-

Onderwijsdag in Zandvoort

Positie van de onderwijzer
Thema van bezinningsbijeenkomst

Met toestemming en medewerking van het college van b. en w. neeft
het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Onderwijzers Vereniging
(het N.O.V.) zaterdag j.l. een „onderwijzersdag" georganiseerd.

Doel van de bijeenkomst was zich
te bezinnen op -problemen rondom
het onderwijs. Uitgangspunt werd
een inleiding, gehouden door de neer
J. W. Possen, hoofdinspecteur van
het kweekschoolonderwijs.

De maatschappelijke positie van
de onderwijzer in verleden, heden
en toekomst was het onderwerp van
zijn betoog. Wij deden enkele gre-
pen uit. het tweede gedeelte van
zijn lezing: het heden.

Spr. moest tot zijn spijt enige ti:-
rugslag in sociaal opzicht constate-
ren. De gevoelens t.a.v. de opvoe-
der zijn grotendeels negatief. Pi-
Zou in belangrijke mate te wijten
zijn aan de geringere belangstelling
voor intellectuele kwaliteiten. Het
streven in deze tijd gaat meer uit
naar luxe en comfort, dan naar
cultuur. En omdat de school cultuur
overdragend werkt, komt zij vaak
in botsing met het materiële denken
van deze tijd. De school kan op
grond van haar wezen (- overdracht
van cultuur) geen concessies doen
aan deze gerichtheid van de ouders,
die toch de> -maatschappij gestalte
geven:
..Spr. meende nog een..oorzaak te
moeten,zoeken in de vaak ondank-
bare taak van de onderwijzer „als
onthuller". Dikwijls komt het voor
dat ouders hun kinderen versieren
met een aureool van Intelligentie.

De onderwijzer moet in vele geval-
len (tot zijn leedwezen) constate-
ren dat deze visie niet in overeen-
stemming is met de waarheid. De
onderwijzer moet de glans van het
aureool doven en kan op deze ma-
nier in diskrediet raken bij de
ouders.

Spr. belichtte het onderwerp nog
historisch en aan de hand van ver-
schillende onderzoekingen.

Voor de heldere en geestige ma-
nier, waarop hij zijn inleiding had
gehouden, kreeg de heer Possen een
hartelijk applaus van de deelnemers
aan deze bijeenkomst.

Na de koffie beantwoordde een
forum, bestaande uit de heren Fos-
sen, Kerkman en Coops onder voor-
zitterschap van de heer Deijs
(hoofdbestuurslid van hel N.O.V.),
verschillende vragen van het audi-
torium.

L.

Fornuis in vlammen
Maandagmiddag werd de brandweer
gealarmeerd voor brand in Hotel
Bouwes. Het bleek dat een nieuw
geïnstalleerd friturefornuis in brand
was geraakt. De brandweer slaagde
er in het vuur in korte tijd te blus-
sen. Het fornuis werd totaal ver-
nield.

houding en als het goed is ook in
zijn werk. Vormen en gedragslijnen
die niet altijd in overeenstemming
zijn met de vormen en het ge-
dragspatroon van de gemeenschap.
Op zulke ogenblikken staat de kun-
stenaar dus geïsoleerd van zijn om-
geving. Hij zal moeilijk anders kun-
nen, wil hij zijn eigen normen, 'ge-
dachten en visie en tot slot zijn
werk niet prijsgeven. Maar wan-
neer de algemeen menselijke vrijhe-
den in het geding worden gebracht,
zoals tussen de jaren '40-'45 het ge-
val was, neemt de kunstenaar zijn
plaats in onder hen die zich hierte-
gen verzetten. Niet voor zichzelf of
uit vermeende vaderlandsliefde,
maar om de vrijheid.

Maar ook wanneer het gevaar ge-
weken schijnt, moet de kunstenaar
op zijn hoede blijven en waakzaam
zijn. Er zijn tal van zaken, die op 't
oog minder ernstig lijken, maar die
een bedreiging kunnen vormen voor
de mens en de gemeenschap. In
dit verband wees spr. op de verhou-
ding van de kunstenaar t.a.v. het
gezag. Het gevaar van een macht,
die alle contact met het individu
verliest en zich niet langer bekom-
mert om het inzicht en de visie van
de enkeling.

Na zijn inleiding werden door de
aanwezigen aan de heer Bouhuys
verschillende vragen gesteld. Eén
van de toehoorders vroeg hem, wat
hij dacht over „aangeboren talent".

Een waterdicht antwoord was voi-
gens de heer Bouhuys niet eenvou-
dig. Wellicht dat alleen de tijd die
vraag afdoende kan beantwoorden.
In dit verband wees hij op een ti-
guur als Arie Scheffer, die in zijn
tijd zeer beroemd was en als een
'aangeboren talent' werd beschouwd,
maar waarvan niemand meer ieta
weet. Van Gogh en Rembrandt
daarentegen werden tijdens hun le-
ven nauwelijks opgemerkt. Eerst
later vond hun werk erkenning.

De heer Bouhuys besloot zijn cau-
serie met de vertoning van een aan-
tal dia's.

Na de pauze gaf hij een uiteen-
zetting over de techniek van 't mo-
zaïekwerk.

Hij ontving voor zijn voordracht
op het eind van de avond een har-
telijk applaus van het publiek.

Promotiekansen verkeken

Zvm. leed zware nederlaag
in wedstrijd tegen H.R.C.

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondag, op het voet-
balveld aan de Vondellaan, een zware 4-1 nederlaag geleden tegen HRC
uit Den Helder. Gebrek aan doorzettingsvermogen en enthousiasme, te-
kort aan inzicht en homogeniteit, waren ook nu weer de voornaamste
oorzaken van de nederlaag tegen een elftal, dat beslist niet superieur
was aan het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen.
In de opstelling van Zvm. was een wijziging aangebracht. Jansen viel
in voor Water, die wegens ziekte verstek moest laten gaan.

Zandvoortse Korfbalclub
Zondagochtend werd het . eerste
twaalftal in Haarlem met 7-0 ver-
slagen door Nieuw-Flora 3. Ook het
adspirantentwaalftal leed een neder-
laag. Het verloor met 3-1 van Haar-
lem b.

In het begin van de ontmoeting wa-
ren de verhoudingen in het veld on-
geveer in evenwicht. Beide elftallen
waren afwisselend in de aanval en
in de verdediging. De aanvallen van
H.R.C, waren niet ongevaarlijk,
vooral midvoor De Bruin was aktief,
maar ook Zandvoort liet van zich
spreken. Een schot van Halderman
moest op het laatste ogenblik door
doelman Kossen onschadelijk wor-
den gemaakt.

In de achttiende minuut opende
H.R.C, de score. Rechtsbuiten De
Boer plaatste de bal hoog voor het

Zandvoortse Bridgeclub
In de A-lijn staat na ds vierde wod-
strijd van de 3e competitie de fam.
Van Rckelt met 220,37% op de eer-
ste plaats, gevolgd dooi het koppel
Peen-Stor met 218,75%. De laalsre
plaats wordt ingenomen door hol
rlameskoppe-- Vallo-Vulsma, 109,27%

In de B-hjn heeft het darneskop-
pel Van der Pol-Wakker de leiding
.-net 216,44%. Twee koppels — Bak-
kenhoven-Vader en lam. Brouwer —
doen met 210,88% een gooi naar de
tweede plaats. De laatste plaats
wordt ingenomen door hec dames-
koppel Keur-Schutte met 189,54%.

In de C-lijn neemt de fam. De
Jong met 216,08% de eerste plaats
in, gevolgd door mevr. Bos-Keur
met 208,92%. Vrijwel onbedreigd
staat in de D-lijn de fam. Polak met
223,33% bovenaan. Mevr. Jacobs-
Lorenz volgt hier met 211,03%.

Zandvoortse Damclub
De uitslagen luiden als volgt:

P. Versteege-C. Draijer sr. 2-0
C. Draijer jr.-M. Weber 2-0
J. Koper-J, van Dijk 1-1
Ter Wolbeek jr. tegen sr. 2-0
J. Ovaa-Fransen 2-0

K.J.C. „Noord"
In de strijd om het persoonlijk club-
kampioenschap van de maand maart
is de stand als volgt: 1. J. Hoo-
gendijk 19507; 2. J. Koning 19390;
3. mevr. Sabelis 18959; 4. mevr.
Roest 18919.

Zandvoortse Hockcyclub Z.H.C.
Het officiële hockey-programma
wordt iedere zondag kleiner, maar
door het spelen van vriendschappe-
lijke en onderlinge wedstrijden blij-
ven de elftallen van de Zandvoortse
Hockey Club in beweging. Afge-
lopen zondag ontving het eerste
herenelftal bezoek van Strawberries
l voor het spelen van een vriend-
schappelijke wedstrijd. De Zand-
voorters toonden zich goede gast-
heren en lieten Strawberries met
een 3- 5 overwinning naar huis
gaan. De Zandvoortse doelpunten in
deze ontmoeting werden in de 2de
helft van de wedstrijd gescoord door
Paul van de Fange en Hans Ver-
maas. Strawberries bezorgde Zand-
voort, door de bal in eigen doel te
schieten, het derde doelpunt. De
ruststand was 0-3 in het voordeel
van de gasten.

Zandvoort 2 en Zandvoort 3 speel-
den op Duintjesveld een onderlinge
wedstrijd die zonder doelpunten
bleef. Zandvoort 4, op bezoek bij
Rood Wit 3, kwam met een 4-2 ne-
derlaag thuis.

Dames l verloor van Strawberries
l met 1-0. De dames van het tweede
elftal speelden 0-0 gelijk tegen Alli-
ance 6.

Bij de jeugd werd meisjes a kam-
pioen met een fraaie 0-7 overwin-
ning op Alliance c.

Aanstaand weekeind is de Zand-
voortse Hockey Club gastheer van
een Engels Tourelftal. Zaterdag om
12 uur speelt dit elftal een wedstrijd
tegen Zandvoort heren 1.

De uitslagen in cijfers luiden:
Senioren
Heren:
ZHC 1-Strawberries l 3-5

(vriendschappelijk)
ZHC 2-ZHC 3 (onderling) 0-0
Rood Wit 3-ZHC 4 4-2
Dames:
Strawberries 1-ZHC l 1-0
Alliance 6-ZHC 3 0-0
Junioren:
Alliance c-Meisjes a 0-7

(meisjes a kampioen)

doel van Zandvoort. Linksbinnen
Hulkes, die van de verdediging
niets had te duchten, plaatste zijn
hoofd onder het leer en liet de bal
achter keeper Kniese belanden. 0-1.

Direct na de aftrap stevende de
voorhoede van Zvm. op het doel van
H.R.C, af om de achterstand te ver-
kleinen. De verdediging van de
voetballers uit Den Helder moest
zich schrap zetten tegen de aanval-
len van Visser, Paap, Halderman en
de voor de geblesseerde Van der
Steen ingevallen Schaap.

Maar zij slaagden er niet in de
achterhoede te doorbreken. Ook de
vele hoekschoppen leverden Zand-
voort geen winst op. Het zou waar-
schijnlijk gelukt zijn de verdediging
van HRC uit positie te spelen, wan-
neer het elftal van Zvm. een een-
heid had gevormd. inplaats van elf
individueel spelende voetballers.

In het begin van de tweede helft
toonde het elftal meer samenhang
en^ begrip. Zandvoortmeeuwen profi-
teérde van een zwakke schakel in
de H.R.C.-verdediging en bracht
daarmee de stand in evenwicht. Vis-
ser die de bal ontving van Schaap,
schoot het leer, onhoudbaar voor
doelman Kossen, in het net. 1-1.

Zandvoort ging nu meer aandacht
schenken aan het samenspel en be-
gon H.R.C. ernstig te bedreigen.
Het betere inzicht van Zvm. werd
echter slecht beloond.

Een snelle aanval van de spelers
uit Den Helder bracht de verdedi-
ging aan het wankelen. Linksbinnen
Hufkes greep voor de tweede keer
de kans voor zijn club en velde
Kniese met een kort boogballetje.
1-2. Door dit schot van H.R.C. liet
Zandvoort alle goede voornemens
varen. Zeven minuten na het tweede
doelpunt zakte de achterhoede vol-
komen ineen voor een tam schot
van De Bruin. Ook Kniese wist er
geen raad mee. 1-3. Enkele minu-
ten later liet de Zandvoortse ach-
terhoede het opnieuw afweten. De
Bruin bracht het leer moeiteloos
langs keeper Kniese. 1-4.

Zestig seconden later schoot de
H.R.C.-linksbuiten Geus tegen de
lat, die, gelukkig voor Zvm., erger
voorkwam.

Een poging van Halderman om
nog iets van de achterstand af te
knabbelen bleef zonder resultaat.

De stand bleef 1-4 in het voor-
deel van H.R.C. ft
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand iri afdeling West, 2e klasse
A, ziet er thans als volgt uit.
Purmersteijn 18 11 3 4 25 38-24

18 11 2 5 24 44-27
17 8

H.R.C.
Q.S.C.
Watergr.m.
Vitesse '22
V.V.A.
Zandv.m.
V.V.B.
Wesl-Frisia
Alc. Victrix
Kennemers
W.F.C.

5 4 21 37-23
16 8 3 5 19 29-29
16
17

7 5 4 19 40-41
7 5 5 19 31-32

16 6 6 4 18 30-27
18 4 6 8 14 27-30
18 5 4 9 14 29-36
17 5 3 9 13 35-28
18 l 9 8 11 20-40
17 3 3 11 9 24-47

Belastingaangiften
Het inwinnen van een des-
kundig advies spaart geld.
Admininistratiekanto or

B. Polak
Accountancy Belastingen
Hugo de Grootstr. 25, tel. 22S2

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

OPHALEN HUISVUIL
De directeur van de dienst van pu-
blieke werken deelt mede dat op
vrijdag 31 maart, zaterdag l en
maandag 3 april geen huisvuil zal
worden opgehaald.
Voor bedrijven welke hierdoor moei-
lijkheden ondervinden kan het huis-
vuil worden opgehaald op zaterdag
l april, indien daartoe vóór 29 maart
een schriftelijk verzoek bij de dienst
van publieke werken is binnengeko-
men.

De gemeentelijke bureaus en dien-
sten zullen op Goede Vrijdag en za-
terdag l april a.s. gesloten zijn.
Het bureau van de burgerlijke stand
zal op zaterdag l april a.s. geopend
zijn van 8—10 uur.



FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed tot onze die-
pe di oef held mijn lieve man
en onze zorgzame vader

Marinus van den Bergen
in de leeftijd van 54 jaar.
„Hij is verlost, God heeft hem

welgedaan".
W- van den Bergen-Lijesen
J, van den Bergen
M. van den Bergen-Spolders

Zandvoort, 24 maart 1961
Vondellaan 33rood
De teraardebestellmg hoeft
plaats gehad maandag j.l. op
de algemene begraafplaats te
Zandvoort.

Heden ging na een langdurig
en geduldig gedragen lijden
nog onverwacht van ons heen
mijn lieve man, onze zorg-
zame vader

ALBERT MOLENAAR
op de leeftijd van 59 jaar.

M. C. Molenaar-de Jager
R. W. Molenaar

en Verloofde
J. A. Molenaar

Zandvoort, 26 maarl 1961
A. J. v.d. Moolenstraat 4
De teraardbestelling zal plaats
vinden donderdag 30 maart
om 2.30 uur op de algemene
begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek A. J. v.d. Moolen-
straat 4 tegen 2.10 uur..

Wij berichten met groot leed-
wezen het overlijden van onze
voorzitter, de heer

A. MOLENAAR
Wij verliezen in hem een
ti ouwe medewerker.

Het bestuur van de
V.A.R.A., afd. Zandvoort

Zandvoort, 26 maart 1961

Met diep leedwezen geven wij
kennis van het overlijden van
onze actieve voorzitter,

de heer
A. MOLENAAR

Hij ruste in vrede

Algemene Bond „Mercunus"
afd. Zandvoort

„De Stem des Volks", afd.
Zandvooit geeft met groot
leedwezen kennis van het
overlijden van haar voorzitter,

de heer
A. MOLENAAR

Door zijn kameraadschap en
ijver was hij voor ons koor
een onmisbare steun.
Zijn heengaan betekent voor
ons een groot verlies.
Zijn sympathieke persoonlijk-
heid zullen wij niet vergeten.

Dat hij ruste in vrede
Het bestuur

Met grote onsteltenis ontvingen wij het bericht van het over-
lijden van

A. MOLENAAR
voorzitter onzer vereniging.

l
Wij zullen in hem gaan missen een aktieve leiding, waarmee hij
de volkshuisvesting in Zandvcort diende.

Het bestuur van de
Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht

Het overlijden van onze voorzitter

A. MOLENAAR
heeft ons diep getroffen. De doelbewuste leiding die hij aan ons
bestuur gaf, getuigde van kameraadschap en trouw aan de orga-
nisatie en haar leden.
Wrj verliezen in hem een trouwe bondsmakker.

Het bestuur van de
Zandvoortse Bestuurdersbond N.V.V.

DanJcbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven
betoond bij het overlijden van mijn
goede man en onze lieve vader

Dr. Mr. MARIUS BOUWMAN
betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam:
M. A. Bouwman-Terpstra

Zandvoort, maart 1961
Dr. Schaepmanstraat 11

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Vrijdag 31 maart

10.30 uur: ds. C. de Ru. Bedie-
ning H. Avondmaal.
19.30 uur: ds. R. H. Oldeman. Be-
diening H. Avondmaal.

GEREFORMEERDE KHRK
Julianawag'
Vrijdag 31 maart

20 uur: ds. J. A. van Arkel van
Haarlem-Noord.

PAROCHIE H.H. AGATHA,
Grote Krocht
Witte donderdag 's avonds om 5

uur Stille H. Mis en om 8 uur
Plechtige H. Mis.

Goede vrijdag 's middags om 3 uur
de Plechtigheden.

Vrijdag 31 maart
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem,
talefoon 13174

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage FUnlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealeï

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vjh Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbaclis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg l

Met en zonder leesbril
Nieuioe boeken openbare bibliotheek
Romans
Bates - Een huis vol vrouwen
Greene - Genezen verklaard
Ginneken - Dorp in onrust
Hughes - Op de klank der tamboe-

rijnen
Kortooms - Omnibus
Camus - La chute

Wegens uitbreiding gevraagd, in onze moderne
geoutilleerde fabriek in het CENTRUM van
Amsterdam.

Hllround
® gereedschapdraaiers
e centerdraaiers
• fraisers
• üjnbankwerkers
9 gereedschapslijper

voor A.I. gereedschapslijpmachine.

Goede sociale voorzieningen;
Wekelijks gratis schone werkkleding;
5-daagse werkweek, dus vrije zaterdag;
Vergoeding van reiskosten tot Amsterdam.

Alleen zij, die gewend zijn zeer nauwkeurig
universeel werk in enkelfabricage te verrichten
en een grondige opleiding in het metaalvak
hebben genoten gelieve mondeling of schriftelijk
te solliciteren bij:

Slootstraat 8—16, Anjeliersstraat 195
Amsterdam-Centrum, tel. 020-243594 of 240733

D I S C O F I E L
Houdt u ook zo van de

Geef dan nu nog uw bestelling op bij A. J. R,
Sauveplanne, Thorbeckestraat 28, Zandvoort.
Bedrijfsleider van de gramofoonplatenspeciaal-
zaak DISCOFIEL
Molsteeg 9, Amsterdam, telefoon 020-247765
„DISCOFIEL". Het huis met de goede klank,
biedt u een enorme sortering Passiemuziek, in
onvolprezen vertolkingen.
Bestellingen binnen SJf uur in huis

ZANDVOORT

Inschrijving.
van nieuwe leerlingen

dagelijks van 8.15 tot 12.45 aan de school, in-
gang Lijsterstraat en aan het adres van het
Hoofd der school, J. Kiewiet, Dr. Joh. Mezger-
straat 28, telefoon 3080.
De school leidt op voor M.U.L.O.-diploma's A +
Middenstandsdiploma en B, met alle daaraan
verbonden voorrechten.

J. KIEWIET

ONDERJURKEN en JUPONS
DAMESONDERGOED ook in grote maten

NYLONKOUSEN 1,98
LYBELLE NAADLOOS 2,95

Jansen en Tilanus
meisjesondergoed

J. en T. HEREN- en JONGENS PYAMA'S
„KOALA" ONDERGOED
Herensokken - en kindersokjes
Babygoed

Kleuterpakjes en -jurkjes
WITTE JURKJES t.m. maat 75
Vlotte JONGENS BLOUSONS

glansgaren KINDERJUMPERS
De mode van heden!
DRALON ROKJES
DRALON KLEUTERVESTJES
LINNENGOED

JONGENSBROEKEN, beige en lichtblauw
DELANA korte jongensbroekjes

AD. NOTTEN
Haltestraat 59, telefoon 3398
Voorzorgzegels nemen wij aan

TE KOOP: mod: bl: eiken
dressior, 4 eetk. stoelen,
radiotafeltje, op de grond
staande schemerlamp, im-
periaal voor Renault 4.

iUit.-Gen. Foulkeslaan 22,
Aerdenhout, tel. 43201.

HULP i.d. huish. gevr. v.
zaterdagochtend van 9-2 u.
Mevr. Kaars Sypestein,

Boul. Paulus Loot 53, tele-
:oon 3184.

2 studenten, 19 en 22 jr, 3
talen spr. zoeken WERK
.d. VAKANTIE. Br. nr.

2502 bur. Z. Crt.

Gevr. NET P E R S O O N
voor alg. diensten. Tevens
v.d. avonduren v.d. afwas
en derg. werkz.h. PER-
1OON of ECHTPAAR.
lafé-rest. Zomerlust, Kos-

tcrstraat 5.

MEISJE b.z.a. voor

KINDEREN
van mei tot sept, evt. hch-
;e huish. bezigh. erbij. Van
Eeghenstraat 86, Amsler-
tel. 718607.

TE KOOP: 7 glasdeuren
m. bovenraampjes, glas

m x 0,60 m, alsmede
raampjes met kathedraal-
ruiten en stijlen om in te
jlaatsen. Een en ander af-
tomstig van een serre.
Telefoon 3424.

koop:
NIEUW 2E1LEOOTJE

Telefoon 3615.

Te koop: twee 2-pers. ijze-
ren LEDIKANTEN ƒ 17,50.
£cstverlorcnstrau.t ôöa.

Jongelui die willen trouwen
;oeken WOONRUIMTE m.

keuk. Br. nr. 2501 Z. Crt.

TUINBANK ter overn. ge-
vraagd. Kraan, Zandvoort-
selaan 52.
Te koop: z.g.a.n. 1-pers
DIVANBED, Aauping, we-
gens overcomp. Van Veen,
v. 't Hoffstr. 72, Haarlem.
OPENBARE LEESZAAL

EN BIBLIOTHEEK
GESLOTEN
van 31 maart tot en
met 3 april.

VELO Wasmachines
Combinaties v.a. ƒ 598 met
2 motoren. Velo wasmachi-
nes v.a. ƒ 179. Uw oude
wasmachine heeft nog
steeds hoge inruilwaarde.
Ook uw adres voor KOEL-
KASTEN, GASFORNUI-
ZEN, TV, RADIO enz. enz
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem; Velo, Zeestraat S7,
Zandvoort. Vraagt vrij-
blijvend demonstr. aan huis

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Krijgt u slapers?
Zorg, dat er een goed bed
klaar staat. Deze week
kunnen wij nog
FRANCO BEZORGEN
l pers. sleemodel
divanbed
(grijze uitvoering)

l pers.
interieur matras
(fabrikaat Auping)

en l kussen
samen voor f 87,50
Dit kan alleen
HAARLEMS
MATRASSENHUIS
Tel. 11485, Grote Hout-
straat 103, Haarlem.
Voor Zandvoort te bestel-
len onder tel. 3613, net
Zandvoort.

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag l en
zondag 2 april, 8 uur

Nederlandse Comedie
De getatoueerde

roos

Maandag 3 april, 8 uur
Nederlandse Oomedie

Cyprienne

Dinsdag 4 april, 8 uur
Abonn. A

Toneelgroep Theater
De wonderdoenster

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

van
maart -

6 april„alstublieft"
zegt DE SPAR, dat zijn pas
PAAS-voordeeltjes

3 pakken SïamrijSt
prima, van 141 voor -10%

elk 2e pak GllSta Real 4 qr
fijnstedessertkolfie,250gr.van 180 voor l Öü •

elk 2e pak SpafkoffÏ6 * nn
roodmerk, 250 gram van 148 voor l UU-10%

Appelmoes elke2
v
e

a
pn°49 voor 35- 10%

Soepballetjes elk
va

2
n

e
6
bfvoor 49-io%

fijnste Advocaat
van brandewijn en eieren, van 415 voor 315 -10%

Vermicelli pak 32
12 zegels = 6 et in uw zegelpot

Dessertpudding 2 pakjes 64
2ó zegels = 13 et in uw zegelpot

CrtOCOlodenagel puur/ 250 gram OW

32 zegels = 16 et in uw zegelpot

melk, 250 gram 85
34 zegels = 17 et in uw zegelpot

Paasbonbons 100 gram 65
26 zegels = 13 et in uw zegelpot

Koffiemelk hotelkwaliteit, literfles 160

64 zegels = 32 et in uw zegelpot

8% vet, literfles 135

54 zegels = 27 et in uw zegelpot

Palingworst
100 gram van 46 voor 39-10%

Thee worst
per stuk vaa 55 voor 48-10%

Casselerrib
100 gram van 79 voor 69-10%

koekje met 10%

Paasrnelange
fijn koekje, 200 gram

Gevulde dragee eitjes
200 gram " "'"

Paasfondant 150 gram 55-io%

Fondanteitjes 200 gram 49-10%
Halve chocolade eitjes __

100 gram DV-10%

-WERKELIJK VOORDEEL - 1O' .100*1. KWALITEIT

Verwacht U Duitse gasten?
Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit het Rheinland
URTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer, Tempeliersstr.57 Haarlem, tel. (02500) 21561

Smit's Bouwbedrijf n.v. te Beverwijk, vraagt:

METSELAARS
OPPERLIEDEN
voor de bouw van 328 woningen.

Vervoer wordt geregeld; gunstige voorwaarden.
Aanmelden bij de uitvoerder J. P. KEUR,
Brugstraat 12, telefoon 3933.

BESÏELBILJET
Fa. H. van Staveren

ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684
Aantal

stuks roomboter Paasbroo'd ƒ 2,25 p.st. ƒ
roomboter Paasbrood met amandelspijs

ƒ 2,90 per stuk ƒ
duivenkaters ƒ 0,45 en ƒ 0,90 per stuk ƒ
rozijnenbrood ƒ 0,60 en ƒ 1,10 per stuk ƒ
krentenbrood"/ 1,25 en ƒ 1,80 per ,stuk ƒ
Paastaarten per stuk ƒ 4,— ƒ....'
Paasgebak vanaf ƒ 0,25 ƒ
Pasteibakjes ƒ 0,25 per stuk ".. ƒ

Totaal ƒ
Met on«e heerlijke kwaliteitsartikelen
eet u de Paasdagen in feesttooi!



Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
'Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Wim Hildering speelde

Van de brug af gezien
Zelfoverschatting of gemis

aan verantwoordelijksheidsgevoel

J.l. maandag verbaasde de toneelvereniging „Wim Hildering" ons door
haar uitvoering van Arthur Millers „Van de brug af gezien", een uit-
voering die plaata vond in het theater Monopole. Wie het stuk van
Mlller kent, zal onze inmiddels tot verbijstering uitgegroeide verbazing
begrijpen. Voor hen, die Millers produkt niet kennen en toch deel willen
hebben aan onze gevoelens, volgt hier de inhoud.

In het hemelbestormende Rome,
het zinnenverrukkende Florence en
Napels zoeken talloze mannen naar
werk. Thuis roepen de bambino's
om brood. De mannen kijken neer
op hun lege handen en vloeken. Ten
einde raad zeggen ze hun gezinnen
vaarwel en overschrijden illegaal
de grenzen van hun geliefd Italia.
Velen varen af naar Amerika: het
land overvloeiend van melk en ho-
ning. Zonder geldige papieren rmi-
ken ze onder in de miljoenenstad
New York. Het verhaal begint.

Op een benedenetage in 't hartje
van Brooklyn woont Eddie, een
bootwerker met zijn tweede vrouw
Beatrijs. Zij is een zuster van Ed-
die's eerste vrouw. Beatrijs bracht
uit haar eerste huwelijk een doch-
tertje mee, Catherine. Zowel zij, als
Catherine, hebben de Italiaanse zon
op de huid gevoeld. Op zekere dag
bemerkt Eddie, dat Catherine vrouw
gaat worden. Meer dan tevoren
wordt zij voorwerp van zijn „be-
langstelling". Zoveel mogelijk tracht
hij haar binnenshuis te houden om
haar aldus aan de observatielust
van andere mannen te onttrekken.
Hij ontzegt haar kledingstukken,
die rijpere vormtaal spreken. Deze
en andere gedragsuitingen zeggen
de goede verstaander genoeg over
de geaardheid van zijn belangstel-

' ling.
Twee neven van zijn vrouw, Mar-

co en Rondolpho, vragen onderdak.
Illegaal zijn ze Amerika binnenge-
komen. Het is gevaarlijk dergelijke
mensen in huis op te nemen. Toch
fs dit niet de ware reden van Eddies
matig enthousiasme. Onbewust ziet
hij in hen mededingers. Marco ech-
ter is getrouwd. Het beeld van z'n
achtergebleven, vrouw staat hem
nog voor ogen. Rondolpho, naief,
jong en vrolijk, wint stormender-
hand het hart van Catherie. Eddie
moet aanzien dat zijn „oogappel"
zich met zichtbaar welbehagen laat
inpalmen.- Eddie intrigeert, zoekt
wettige motieven om die twee van
elkaar te verwijderen. In Eddies
binnenste gaan afgronden van haat
open. Zijn bloed wordt een koortsi-
ge droom. Zijn ogen: „twee tunnels
waarvan het eind niet zichtbaar is".
Gevangene van deze - duistere mach-
ten in zijn lichaam, begaat hij het
moreel ondenkbare: hij geeft de ne-
ven aan bij de emigratiedienst. Als
deze ambtenaren verschijnen, weet
iedereen plotseling wie de „stille"'
is. Eddie weet zich doorzien, zijn
ontkenningen zijn uitbarstingen van
wanhoop, angst en verlatenheid.
Iedereen keert zich tegen hem. Hij
verliest alles, tenslotte zijn leven.

De inhoud is wat uitvoerig ver-
teld. En ondanks dat toch te kort
en te oppervlakkig om aan te geven
hoe diep en intens de demonische
bezetenheid in Eddie huisde en een
uitweg zoekt.

En nu, —.
ledere vorm van kunst is een

ontmoeting met de wereld van een
ander. Door de ogen van de schilder
bijv. dwalen we in een wereld, waar
bloemen en bomen zich rekken naar
de zon en waar menselijke gezich-
ten opengevouwen worden als land-
kaarten. We roepen dan: Ja, zo is
het.

Onder de handen van een toneel-
schrijver worden mensen geboren.
Elk van deze schepselen beweegt,
spreekt en voelt op eigen wijze. De
toneelschrijver laat hen zo leven,
dat wij als toeschouwers ons zeer
nauw betrokken voelen, ja zozeer,
dat we er onszelf in herkennen.

Ik geloof dat dit het criterium
moet zijn voor een oprecht en zuiver
kunstwerk.

Waarom, de toneelvereniging „Wim
Hildering" dit stuk gekozen heeft,
is mij niet duidelijk. Of het is zelf-
overschatting — dus een tekort aan
kritisch afwegen of een bedenkelij-

In verband met de Paasdagen
aal de

Zandvoortse Courant
aanstaande dinsdag niet

uitkomen.
Het eerstvolgende numm er

verschijnt op vrijdag 7 april

ke dosis hoogmoed — en/of gemis
aan verantwoordelijkheidsgevoel
t.a.v. eerlijke en zuivere kunst.

Voor zover ik tot oordelen in
staat ben (wat natuurlijk ontkend
kan worden) is „Wim Hildering"
momenteel niet rijp om nogmaals
zo'n poging te wagen. De waarheid
is hard: terug naar de amateur-
stukken, wat kunst is, is heilig om-
dat zij raakt aan het geheim van
het leven.

L.

Stationschef gaat heen
In verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd neemt
de heer Alders, stationschef van de
N.S. in de badplaats, op l mei a.s.
afscheid van de spoorwegen.

In zijn plaats is heer Koster,
thans stationschef in Kapelle-Bie-
zelinge, in Zandvoort benoemd.

Fotocursus voor jongeren
De amateurvereniging „Fotokring
Zandvoort" heeft een plan in voor-
bereiding om een jeugdafdeling op
te richten voor jongens en meisjes
vanaf 13 jaar. Het is de bedoeling
de jongelui een cursus te laten vol-
gen in de fotografie, geleid door
leden van de Fotokring.

Indien voor dit initiatief van de
zijde van de jeugd voldoende be-
langstelllng bestaat, wil het bestuur
van de Fotokring na de expositie
op l, 2 en 3 april a.s. tot oprichting
van de afdeling over gaan en met
de scholingscursus beginnen.

VERBORGEN HONGER
-' Novib luidt nieuwe actie in

De Anti-Honger-Actie van de F.A. O., de Voedsel- en landbouworgani-
satie van de Verenigde Naties, in 1960 in ons land met veel suc-
ces begonnen, zal in 1961 worden voortgezet. In de eerste week van
mei zal als onderdeel van deze Anti-Honger-Actie een gulden-actie wor-
den gehouden, die is geprojecteerd tegen, de achtergrond van de her-
denking van de bevrijding. Deze actie heeft speciaal ten doel gelden
bijeen te brengen voor de bestrijding van de „verborgen honger" in
tropisch Afrika.

In mei herdenkt Nederland da be-
vrijdhig-, die niet-»lachts een bevrij-
ding was van vreemde overheersing
en tirannie, maar ook een bevrij-
ding van de honger. In ons land is
voor vele landgenoten de voeding
nu weer overvloedig, zo overvloe-
dig dat de medici zelfs moeten
waarschuwen tegen teveel. In grote
delen van Afrika echter is de voe-
ding onvoldoende en gevaarlijk een-
zijdig, speciaal door tekorten aan
mineralen, vitaminen en eiwitten.
Men spreekt in dat geval van „ver-
borgen honger", omdat 'de mensen
dikwijls hun buik vol eten en dus
geen hongergevoel hebben, maar
niettemin in feite toch volstrekt on-
voldoende gevoed zijn. Daardoor is
de gezondheidstoestand van miljoe-
nen slecht en lijden velen, vooral
kinderen, aan ernstige ziekten.
Daardoor is de kindersterfte in som-
mige Afrikaanse landen vijftien
maal zo groot als in Nederland,
daardoor worden de mensen er ge-
middeld maar half zo oud als in het
Westen.

De actie, die de N.O.V.I.B, de Ne-
derlandse Organisatie voor Interna-
tionale Bijstand, nu in overleg met
de F.A.O. in mei in Nederland wil
voeren, is er op gericht, gelden bij-
een te brengen om aan de onhoud-
bare situatie in die Afrikaanse lan-
den een einde te maken. Die moge-
lijkheid is er, er liggen plannen ge-
reed.

Het gaat er om, de mensen in
tropisch Afrika, die in het algemeen
zelf in hun voedselbehoeften voor-
zien, er toe te brengen, het aantal
gewassen uit te breiden met groen-
ten, groene peulvruchten, fruit enz.,
waardoor de tekorten in de voeding
belangrijk worden opgeheven.

In verschillende Afrikaanse lan-
den wil men bases inrichten, waarop
landbouw- en voedseldeskundigen
werkzaam zullen zijn. In grote tui-
nen zullen ze de gewassen kweken,
die voor verbetering van de voeding
noodzakelijk zijn, ze zullen de be-
volking voorlichten, ze zullen zaai-
goed en planten distribueren, enz.

Voor de bestrijding van de ver-
borgen honger is natuurlijk veel
geld nodig. Een startkapitaal hoopt
de N.O.V.I.B. bijeen te krijgen in
de eerste week van mei. Wanneer
wij de bevrijding herdenken, zullen
we dit het meest zinvol kunnen doen
door andere volkeren te bevrijden
van honger en. ondervoeding. De
N.O.V.I.B. wil de Nederlanders op-
zoeken in hun werkmiljeu en hun
daar een bijdrage vragen voor de
Anti-Honger-Actie. Bij de uitbeta-
ling namelijk van lonen en salaris-
sen over april of over de laatste
week van die maand zullen kaarten
worden aangeboden, die de gedachte
aan de bevrijding van honger in
beeld brengen. De N.O.V.I.B. hoopt,
dat honderdduizenden die kaarten,
gefrankeerd met een extra-bedrag
van ƒ l,— aan postzegels, zullen

zenden aan de Anti-Honger-Actie.
- De grote en middelgrote bedrijven
zuilen rechtstreeks worden benaderd
met het verzoek, kaarten te bestel-
len. In de kleinere bedrijven hoopt
men overal mensen te vinden, die
zich met de distributie van de kaar-
ten willen belasten. Men kan kaar-
ten aanvragen bij de Anti-Honger-
Actie, Prinsestraat 5, Den Haag.

En natuurlijk hoopt de Anti-Hon-
ger-Actie, dat ook zij, die geen
kaart voor deze actie hebben ont-
vangen, de inzameling zullen steu-
nen. Dat kan gebeuren door stor-
ting of overschrijving van een be-
drag op postgiro 100200 van de An-
ti-Honger-Actie, Den Haag.
Zo kan het gehele Nederlandse volk
meehelpen, de „verborgen" honger
in Afrika te bestrijden.

Kaft fnLdde,£tnatig.&e,Ld

De positie van de intellectueel in de moderne samen-
leving is een aangelegenheid waarvoor de belangstelling
groeiende is. Misschien moet men zeggen de bezorgdheid.
Want het is onmiskenbaar dat de situatie van de intel-
lectueel in deze maatschappij op zijn -minst tweeslachtig
is geworden. Enerzijds kan men vaststellen dat hij op

vele terreinen van het maatschappelijlc leven nog een leidinggevende
' functie heeft. Anderzijds kan men echter niet negeren dat er sprake is
van een z.g. intellectuelen-inteelt.
De scheiding tussen de intelligentia en de andere bevolkingsgroepen lijkt
steeds groter te worden. En het gevaar van totaal langs elkaar heen
leven is niet meer denkbeeldig, maar voor een deel reeds werkelijkheid
geworden.
De intellectuelen dreigen een geïsoleerde minderheid te worden en ook
vele geestelijke vraagstukhen schijnen voorbestemd niet meer te gaan
betekenen dan een hobby — een spel voor liefhebbers. Een grote speciali-
satie op alle terreinen van de geesteswetenschappen heeft plaatsgevon-
den en op elk van deze terreinen wordt gewerkt, gepubliceerd e.d. Maar
vaak voor niet meer dan een aantal gelijkgezinde collega's of geinteres-
seerden.
De binding met het geheel is veelal verloren gegaan en de neiging deze
verloren relatie te herstellen wordt nauwelijks meer als een noodzaak
gevoeld. Verder dan ooit lijkt men thans af te staan van hetgeen de
Europese denkers uit 't verleden voor ogen heeft gezweefd: een samen-
leving die zou worden geïnspireerd en in beweging gebracht door meer
dan middelmatige geesten.
De moderne maatschappij heeft hieraan echter geen behoefte. Deze
schijnt te kiezen voor de gladde en gepolijste middennoot, voor het
half-denken, het half-beleven, het half-zien en het half-weten.
In deze samenleving, die heldere denkbeelden schuwt en verwerpt, is de
positie van de intellectueel weinig meer dan die van de eilandbewoner.
Een eilandbewoner die wordt omringd door een zee van benauwende
middelmatigheid.

Thema Woodbrookerscursus 15—16 april

Wat leeft er
in het rooms-katholieke volksdeel?

Ter inleiding van deze cursus
schrijft mr. G. J. P. Cammelbeeck:
„Ik ontkom niet aan de indruk, dat
in niet-rooms-katholieke kringen nog
te weinig beseft wordt, welke wei-
haast revolutionaire ̂ .ontwikkelingen
in het katholieke 'denken^in ons land
bezig zijn zich te voltrekken. In die
ontwikkeling heeft, naar mijn me-
ning, het mandement der Nederland-
se bisschoppen een stroomversnel-
ling betekend: het enige positieve
winstpunt', dat ik voorlopig aan het
mandement toeschrijf. Het laat zich
verstaan, dat die ontwikkeling de
geestelijke, sociale en politieke ver-
houdingen in ons land in de naaste
toekomst steeds krachtiger zal gaan
beïnvloeden en, naar ik hoop, het
„samen wonen" zal veranderen in
„samen leven". Het is verheugend,
dat binnen het kader van de Arbei-
ders Gemeenschap -der Woodbroo-
kers aan een en ander thans uitvoe-

riger aandacht wordt besteed. En ik
vertrouw, dat wij in de toekomst de-
ze gesprekken zullen kunnen voort-
zetten".

Programma:
zaterdag 17 uur: opening.
17.15 uur: de plaats en functie
van de „leken".
20.30 uur: theologische ontwikke-
lingen - prof. dr. J. A. Weterman.

Zondag: kerkgang.
11 uur: algemeen gesprek.
14.30 uur: wat gaat dit betekenen
voor de geestelijke, de sociale en

- de politieke verhoudingen in ons
land? - dr. J. M. M. de Valk.

18 uur: sluiting.
Leiding: dr. A. van Biemen en mr.

G. J. P. Cammelbeeck. •

Gymnastiekvereniging O. S. S.
hield jaarvergadering in Meijershof

Vorige week donderdag werd in hotel Meijershof de 57e jaarvergadering
gehouden van de gymnastiekvereniging „Oefening Staalt Spieren".

In zijn openingswoord resumeerde
de voorzitter, de heer J. H. B. Brink,
de ups en downs van de vereniging
in het afgelopen jaar. De moeilijk-
heden die rond de training wai-en
ontstaan, zijn thans overwonnen.
Onder leiding van de heer Ebing
zijn de laatste tijd flinke vorderin-
gen gemaakt. De vijfdaagse werk-
week, zei voorzitter Brink; zal ook
voor de sportbeoefening de nodige
problemen meebrengen. Wij moeten
zorgen deze tijdig op te vangen.

Na zijn openingswoord werd het
nieuwe jeugdbestuur, dat reeds eer-
der was samengesteld, officieel ge-
installeerd. Voorzitter van dit jeugd-
bestuur is W. de Pater. Aan de
O.S.S.-leden die 12i/s jaar lid van de
vereniging zijn, werd door voorzit-
ter Brink een herinrieringsspeldje
uitgereikt.

Hiervoor kwamen in aanmerking:
de dames C. O. Romkes-Wellensiek,
C. Aay-Schuts, E. Bos en J. Brink
en de heren H.Akkerman en A.Keur.
Mevrouw L. Loos-Slagveld ontving
het speldje voor 25-jarig lidmaat-

Sedert 1849

U kiest uit:
60 bankstellen
BOOT meubelen
Gierstr. S2-54-56
Haarlem

schap. Mevrouw v. d. Kruk en haar
dochter ontvingen een doos bonbons
voor de goede zorgen bij de lessen
in afdeling Noord. '

De periodiek aftredende bestuurs-
leden J. H. B. Brink, M. Castien en
H. Malingré werden bij acclamatie
herkozen. In de vacature van de
heer W. Keur werd de heer C. de
Krijger in het bestuur benoemd.

De bestaande commissies, die
jaarlijks aftreden, werden als volgt
samengesteld:

Gymnastiek: mevrouw A. H. v. d.
Mije-Walet, E. Keur, aangevuld met
leider en twee bestuursleden; volley-
bal: H. Akkerman, mej. I. Ligten-
barg en mej. M. Dumpel; atletiek:
G. Brugman, mej. J. Geels, mevr.
Althuisius; pers-propaganda: mevr.
J. Lavertu-Drommel, mevr. A. H.
v. d. Mije-Walet, mej. D. Paap, G.
Terol en G. Brugman; kascommis-
sie: H. Akkerman, A. Werkhoven en
de dames J. v. d. Kruk-ter Horst en.
C.Aay-Schuts.

De technische leider van O.S.S.,
de heer Ebing, gaf hierna een uit-
eenzetting van. de gevolgde les-
methoden. Bij het lesgeven is het
bereiken van een evenwicht tussen
lichaam en geest een eerste voor-
waarde. In het tot stand brengen
van deze harmonie heeft de trainer
een groot aandeel. Slaagt dit dan
komen de goede turners en turnsters
vanzelf naar voren. Bij de jeugd kan
daarvoor de steun en medewerking
van de ouders niet worden gemist.

Er wordt naar gestreefd om zo snel
mogelijk deel te nemen aan wed-
strijden. en demonstraties. Voorlopig
staat de deelname vast aan de de-
monstratie op de Grote Markt te
Haarlem in het kader van het 50-
jarig bestaan van de K.T.K., en de
onderlinge wedstrijden.

Uitvoerig werd nog van gedachten
gewisseld over de clubkrant en de
te voeren propaganda, terwijl een
nadere toelichting werd gegeven
over het door de K.T.K. te houden
kader-weekeind op 15-16 april te
Beverwijk.

Met de mededeling dat ook deze
zomer op woensdagavond, ingaande
17 mei, atletiek op het Duintjesveld
zal worden beoefend, sloot voorzitter
Brink de jaarvergadering.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w.

april
l.w. strand

berijdbaar
2 4.27 —.- 16.41 12.30 8.30-14.30
3 4.59 0.30 17.13 13.— 9.00-15.00
4 5.31 1.— 17.49 13.30 9.30-15.30
5 6.06 1.30 18.28 14.— 10.00-16.30
6 6.45 2.30 19.10 14.30 10.30-17.—
7 7.28 3.- 19.59 15.30 11.30-18.—
8 8.25 4.- 21.02 16.30 12.30-19.—
Samengesteld door P. v.d. MijeKCzn

Beter slaagt u bij
„'t Interieur"
Stationsplein 15

voor:
bankstellen - huiskamers
slaapkamers - slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen
etc.



In de raad van a.s. dinsdag

Derde wijziging
van het wederopbouwplan Zeereep-Midden

Toen de raad in de vergadering van
15 december 1959 besloot aan de
combinatie N. W. Bouwes-H. Visser
een optie te vei lenen tot l januari
1961 op de aankoop of erfpacht van
het terrein aan de kop van de Zee-
stiaat voor het stichten van een be-
bouwing conform de maquette van
de architecten Wils en Ottenhof,
schrijft het college van b. en w. in
de toelichting op het raadsvoorstel
„Wederopbouwplan Zeereep", waren
deze plannen nog niet volledig op
hun stedebouwkundige kwaliteiten
beoordeeld.

Het alsnog door het college inge-
wonnen stcdebouwkundig advies
heeft geleid tot nader overleg met
de initiatiefnemers over de opzet
van de plannen.

Hieruit is tenslotte voortgekomen
de derde wijziging van het wederop-
bouwplan-zeereep-midden, welke
voor de raadsleden ter visie is ge-
legd.

Het plan voorziet thans in de
aanleg van een groot naar zee ge-
kcerd plein, met aan de zuid- en
oostzijde flatgebouwen, waarin - op
de begane grond winkels ,café's,
lunchrooms e.d. kunnen worden ge-
sticht.

Aan de noordkant van het plein,
ongeveer ter hoogte van de huidige
boulevard, zal een twintig verdie-
pingen tellend hotel-café-restaurant
verrijzen. Tussen dit hotel en het
grote flatgebouw aan de oostzijde
van het plein is een lage bebouwing
geprojecteerd, met de bestemming
van hotel ,café, restaurant, winkels.
De mogelijkheid wordt geopend om
onder het grote .plein ondergrondse
garages te bouwen.

Aan de oostzijde van het grote
flatgebouw kan een laag pleintje
ontwikkeld worden, waaraan de ves-
tiging van winkels e.d. mogelijk is.
Tenslotte is op het noord-oostelijk
gedeelte van het Stationsplein een
café-restaurant ontworpen, dat het
minder fraaie uitzicht op het laag
liggende stationsemplacement ca-
moufleert.

Het doorgaande rijverkeer wordt
achter het boulevard-centrum om
gevoerd, zodat een rustig verkeer
voor voetgangers wordt gewaar-
borgd.

Het ontwerp-plan ligt sedert 4
maart 1961 gedurende vier weken

voor een ieder ter inzage.
De bewoners-eigenaren van de

flats aan het De Favaugeplein heb-
ben op 28 maart j.l. een bezwaar-
schrift ingediend. Dit bezwaarschrift
richt zich tegen het feit, dat het
Schuitengat, door het aansluiten
van de geprojecteerde bebouwing
aan de bestaande, geheel zal worden
afgesloten van de boulevard en het
strand.

Aan dit bezwaar ware tegemoet
te komen door in plaats van een
aansluitende bebouwing een „over-
bouwing" te projecteren, zodat de
doorgang voor voetgangers geheel
vrij blijft.

Onder verwijzing naar het advies
van de commissie van bijstand voor
de publieke werken stellen b. en w .
aan de raad voor het plan, met in-
achtneming van de hier bedoelde
wijziging vast te stellen.

AGENDA
van de openbare vergadering van de
raad der gemeente Zandvoort op
dinsdag 4 april 1961, des namiddags
8 uur.
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen enz.
4. Wijziging bouwverordening en

algemene politieverordening.
5. Wijziging gemeenschappelijke

regeling vleeskeuringsdienst c.a.
6. Verhoging subsidie kraamcen-

trum Wit-Gele Kruis.
7. Voorzieningen aan de Dr. Albert

Plesmanschool.
8." Aankoop grond aan de Zand-

voortselaan. .
9. Benoeming leden van het alge-

meen bestuur van de stichting
Touring Zandvoort.

10. Extra krediet aanschaffing leer-
middelen t.b.v. het tekenonder-
wijs aan de Wim Gertenbach-
school.

11. Voorzieningen aan de Vondel-
laan, de Van Lennepweg en de
Nic. Beetslaan.

12. Uitvoering uitbreidingsplan bij
de Westerduinweg.

13. Wijziging uitkeringsverordening
14. Wijziging wederopbouwplan

(Zeereep-Midden III).
15. Rondvraag.

Dia's onder de loep

SALON

Internationale coiffures
Manicure — Teinture
American Ten minute

Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

Kalender voor Zandvoort
l—3 'april, Fotokring „Zandvoort",

foto-expositie, Gemeenschapshuis.
7 april, Hnrv. contactver. „Omni-

bus", filmavond, Jeugdhuis Herv.
Kerk.

12 april, Ned. Ver. v. Huisvr, afd.
Zandvoort, koffie-uurtje, Meijers-
hof.

14 april, Zandv. Reddings Brigade,
jaarvergadering en strandwa cht-
bijeenkomst, Hotel Keur, Zeestr.

17 april, Ned. ver. v. Huisvr. afd.
Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

21 april, Herv. contactver. ,,Omni-
bus", lezing, Jeugdhuis Hervorm-
de Kerk.

25 april, Ned. Ver. v. Huisvr., afd.
Zandvoort, middag-excursie, Bak-
kum.

25 april, Partij v.d. Arbeid, afd.
Zandvoort, openbare vergadering,
Gemeenschapshuis.

28 april, Hum. Verbond, Gemeen-
schap Zandvoort, lezing, Gemcen-
schapshuis.

28 april, Ned. Chr. Vrouwenbond,
afd. Zandvoort, lezing, Jeugdhuis

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Argentinië: ms Alhena, 3 april; ts

Uruguay, 5 april; ms Gap. Colo-
rado, 6 april;

Australië: ss Oriana, 6 april;
Brazilië: ms Alhena, 3 april; ms

Cap. Colorado, 6 april;
Br.-Oost Afrika ms Afrika, 6 april;
Canada: ss United States, 3 april;

ms Leapaul, 6 april;
Chili: nis Weimar, 6 april;
Indonesië:- ss Talthybius, 6 april;
Ned: Antillen: ms Prins der Neder-

landen, 4 april;
Nieuw-Zeeland: ss Oriana, 6 april;
Suriname: ms Solon, 5 april;
Unie van Z.-Afrika en Z.W. Afrika:

ms Ommenkerk, 4 april.

De amateurvereniging „Fotokring
Zandvoort" kwam dinsdag 28 maart
in het Gemeenschapshuis bijeen ter
bespreking van de foto-expositie,
welke zaterdag a.s. wordt geopend.

De voorzitter, de heer J. Kalsho-
ven gaf nog nadere instructies aan
de aanwezige leden, ongeveer e=:n
vijftiental. Een bijzondere noot aan
deze interne avond werd gegeven
door het vertonen van kleuren-dia's
van reproducties uit de collectie
„Openbaar kunstbezit 1957". Hier-
uit konden de leden zich overtuigen
hoever de kleuren-fotografie is ge-
vorderd. Door de projectie konden
vaak interessante verschillen tussen
schilderkunst en fotokunst aan heL
licht. Bij de vertoning van d^.ze dia's
werd via een geluidsband commen-
taar op ieder plaatje afzondcilij.i
gegeven. Deze geluidsband is spe-
ciaal voor fotokringen ter beschik-
king gesteld door het hoofdbestuur
van de Ned. Amateurfotografen-
bond. Een veertigtal dia's werden
vertoond van uiteenlopende aard :

Bijzondere stempels
Ter gelegenheid van een Nationale
Filatelistische Tentoonstelling zal
van 7 t/m 9 april a.s. -in de Glazen
Zaal van het' Ah'oy-gebouw te Rot-
terdam een tijdelijk 'bij-postkantoor
worden gevestigd. Tijhens deze ten-
toonstelling zal op 8 april a.s. de
49e Nederlandse TFilatelistendag
worden gehouden. De .op 7 april a.s.
in het tijdelijk bij-postkantoor aan-
genomen gewone, aangetekende en
expresse stukken, alsmede de op 9
april in de te plaatsen brievenbus in
de Glazen Zaal van 't Ahoy-gebouw
ter post bezorgde stukken zullen
van een afdruk van een bijzonder
rubberstempel met het randschrift
„Nationale Filatelistische Tentoon-
stelling Rotterdam '61 7 t.m. 9
april 1961" worden voorzien.

De op 8 april in het tijdelijk bij-
postkantoor aangenomen gewone,
aangetekende en expresse-stukken
en in de te plaatsen brievenbus ter
post bezorgde stukken zullen van
een afdruk van een bijzonder rub-
berstempel met het randschrift „49e
Nederlandse Filatelistendag, Rotter-
dam 8 april 1961" worden voorzien.

Voor de op 7 april aan te nemen
aan te tekenen stukken zullen num-
merstroken met de bijzondere op-
druk „Nationale Filatelistische Ten-
toonstelling" en voor die aan te ne-
men op 8 april nummerstroken met
de bijzondere opdruk „49e Neder-
landse Filatelistendag" worden ge-
bruikt.

Gezondheid
voor Baby en kennis voor
Moeder, dit alles in een

BABYSET

Burgerlijke Stand
24 maart-30 maart 1961

Geboren: Jacqueline Brigitte,
dochter van E. R. A. P. Webber
en W. G. F. Hovinga; Charles, zoon
van M. Keur en M. C. Davies;
Helena, dochter van H. Franssen en
E. H. Koper; Edith Liduina Maria,
dochter van J. H. Lembeck en L. G.
E. M. Faase; Rudolf Dirk, zoon van
D. H. Luttik en P. C. Koper; Anette,
dochter van A. Paap en A. M. J.
Kruisheer.

Ondertrouwd: Jan Pieter Water-
tor en Elisabeth Maria Hoven.

Getrouwd: Josephus Petrus Pater-
nostre en Henriëtte Marthe Zeil-
maker; Hendrik Johannes Draaijer
en Anna Oera Linda Waaning;
Florus Dirk Koper en Helene Koop-
man.

Overleden: Jan Hendrik Mica, oud
78 jaar, gehuwd geweest met J. J,
de Klein.

Overleden buiten de gemeente:
Marinus van den Bergen, 54 jaar,
gehuwd met W. Lijesen; Albert Mo-
lenaar, 59 jaar, gehuwd met M. C,
de Jager.

portretten, landschappen, stillevens,
zowel aquarellen als olieverfschil-
derijen.

Het commentaar betrof uiteraard
de specifieke kenmerken van de fo-
to-reproduktie, waarbvj leerzame
wenken en een duidelijke instruc-
tieve toelichting werd gegeven.

Na do pauze werd door de aan-
wezige leden de handen uil de mou-
wen gestoken om de naderende ten-
toonstelling voor te bereiden.

Bromfiets contra auto
Maandagavond vond op de hoek van
de Van Lennepweg en de Nic. Beets-
laan een aanrijding plaats tussen
een bromfiets en een auto. De be-
stuurder van de bromfiets, de 32-
jarige magazijnbediende A. v. D.
moest met een gebroken rechter-
voet naar een Haarlems ziekenhuis
worden overgebracht. De bromfiets
werd totaal vernield.

WONINGBOUWVERENIGING .

Eendracht maakt Macht
Voor leden komt beschikbaar een
WINKELRUIMTE zonder woning

Tollensstraat 47
Huurprijs ƒ 7,65 per week.
De toewijzing zal geschieden vol-
gens het huishoudelijk reglement,
artikel 18, 2e lid.
Schriftelijke opgave bi3 de secretaris
D. van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat
22 voor dinsdag a.s. 19 uur.

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2082
Paasrollade vanaf ƒ 2,50
500 gr. entre cote ƒ 3,00
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schouderkarbonade... 3,50
750 gram ribkarbonade 3,75
500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram pekelvlees, samen.... 0,95
100 gram pekelvlees en
100 gr. gebraden gehakt 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje Unox weense worstjes 0,95
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Begrafenis A. Molenaar
Onder grote belangstelling is don-
derdagmiddag op de algemene be-
graafplaats aan de Noorderduinweg
het stoffelijk.overschot, van de heer
A. Molenaar ter aarde besteld.

De baar was gedekt met tien-
tallen bloemstukken afkomstig van
organisaties en verenigingen waar-
van de overledene lid was, >

Aan het graf werd onder meer
het woord gevoerd door de heer W.
M. B. Bosman namens de woning-
bouwvereniging „Eendracht Maakt
Macht", de heer L. H. Cohen namens
het N.V.V., de Zandvoortse Bestuur-
dersbond en de VARA; de heer G.
J. Sterrenburg sprak namens de
Partij van de Arbeid en de vereni-
ging „Ons Gebouw". Voorts werd
de laatste de eer bewezen door af-
gevaardigden van de N.V. De Cen-
trale, de zangvereniging ,,De stem
des volks", „Mercurius" en de Ned.
Bond van Arbeiders Zangkoren. Een
broer van de overledene dankte voor
de betoonde belangstelling. De
plechtigheid werd besloten met het
uitspreken van een gebed door ds.
R. H. Oldeman.

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeetaverk

Telefoon 2937 of 02500-17069

Bijeenkomst P.v.d.A.
Op dinsdag 25 april organiseert de
Partij van de Arbeid in het Gemeen-
schapshuis een openbare vergade-
ring. Spreker op deze bijeenkomst is
de nieuw benoemde voorzitter van
de P.v.d.A., de heer J. G. Suurhoff.

Jaarvergadering Z.B.B.
De Zandvoortse Reddingsbrigade be-
legt op vrijdag 14 april a.s. in hotel
Keur de jaarvergadering. De agenda
voor deze bijeenkomst vermeldt o.m.
een bestuursverkiezing. De heer F.
J. van der Groep, vice-voorziUeï,
stelt zich niet herkiesbaar. In zijn
plaats heeft het bestuur de heer J.
F. Zwerver candidaat gesteld.

In de vacature C. de Jong is de
heer W. H. van Keulen candidaat.
De heren C. A. Kras en A. Loos
stellen zich herkiesbaar.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De burgemeester is op woensdag
5 april a.s. verhinderd zijn spreek-
uur te houden.

DANKBETUIGING
Hiermede betuig ik mijn dank aan
de collega's van de Zandvoortse
Strandpachtersvereniging voor hun
spontane hulp.

J. DrieUuizen

RAC-West autosprints
De R.A.C.-West organiseert op twee-
de paasdag de traditionele auto-
sprints op het circuit van de bad-
plaats.

Culturele dag
De zevende Cuiturele Dag Noord-
holland wordt aoor de Culturele
Raad Noordholland dit jaar op 27
april in Zaandam georganiseerd.

Prof. dr. ir. F. Ph. A. Tellegcn,
hoogleraar aan de technische hoge-
"chool in Eindhoven en directbur
J. J. Beljon van de Koninklijke
akademic voor beeldende kunst in
Den Haag spreken respectievelijk
over techniek en cultuur en óver in-
dustriële vormgeving.

Er zal voorts een boottocht op de
Zaan worden gemaakt, er worden
filmpjes over industriële vormgeving
gedraaid en het Amsterdamse caba-
ret Tingel-Tangel voert een gedeelte
op van zijn programma „Hausse
Hausse Hoera!"

Iedereen die geïnteresseerd is in'
het werkterrein van de Culturele
Raad kan aan deze dag deelnemen.

Daar kunt u heen
Monopóle:

Vrijdag 31 maart tot en met maan-
dag 3 april, 8 uur: .film De ware
Jacob.
Dinsdag li tot en met donderdag
6 april, 8 uur: film Gruss-und Kuss
vom Tegernsee.
Zondag 2 en maandag S 'april, 2.30
uur: film Hier bin ich, hier bleib ich

met PHILIPS TELEVISIE, 43 cm beeld
vanaf ƒ 645,- of ƒ 8,- per week.
PHILIPS TELEVISIE nieuwste model
59 cm ƒ 895,-.
PHILIPS RADIO, in mod. uitvoering
nieuw klassiek model ƒ 318,-.
Leuke kleine transistor ^.draagbare toestellen voor. uw vakantie.. « *.
Thans ook met aansluiting voor, uw gramofoon.
Uw oude radio i bf televisie heeft inruilwaarde. Bezoek met ons 'de
grote toonzaal iri Haarlem. Maak _ met ons een afspraak. Wij brengen
u uit en thuis.
Lees onze krant, maak. de Pieker-puzzle

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Sclioenhandel annex reparatie-inrichting

Th. v. d. Meulen
Tandarts

AFWEZIG
tot maandag 17 april

Aang. prachtige roodbruine
lange lederen DAMESJAS,
m. 42/75; mandoline ƒ 10;
rubberzwemvliezen ƒ 6,—;
l paar kicks m. 38 ƒ 4,-.
Gevr. PICK-UP. Tel. 2428.

Gevraagd een

chauffeur kolenwerker
of een

kolenwerker
Zandvoortse Brandstoffenhandel

Diaconiehuisstraat l, telefoon 2357

Verwacht U Duitse gasten?
Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit het Rheinland
URTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer, Tempeliersstr.51'Haarlem, tel. (OS500) S1561

H. K. VAN ES
Arts

AFWEZIG
van l tot 17 april

Praktijkwaarneming door
de andere
artsen.

Zandvoortse

Ter overname aangeboden
SCHRIJFBUR., SPIEGEL-
KAST en Beckers HAARD
tegen bill. prijs. Knotter,
Haltestraat 37.

Te koop: MOTOR, 350 cc,
Horex Regina 1955 i.pr.st.
Te bevr. Dr. Gerkestr. 40rd
telefoon 3603.

Gevr. nette WERKSTER v.
2 halve of l hele dag p.w.
Mevr. Vreugdenhil, Mr.
Troelstrastr. 10, tel. 2380.

Nette WERKSTER gevr.
v. 2 & 3 ochtenden p.w.
Mevr. Versteege, Hogeweg
35, telefoon 2455.

Gevr. v. juli/aug. GEM.
KAMERS .v. echtp. m. 2
kind. (11 en 12 jr). Fam.
Brood, Adm. de Ruyterweg
392, Amsterdam.

Te- koop: gr. BABYBOX
met vlonder zonder scharn.
ƒ 10,-. Thorbeckestraat 33,
telefoon 2896.
Te huur gevr. WERK-
PLAATS. Br. nr. 2606 bur.
Z. Crt.

KLEUN voor AUTO'S
Ook op paasdagen geopend
FIAT Spyder sport met
zomer en winterkap ... '56
OPEL kap. de luxe, rad. '59
RENAULT Dauphin,
schuifdak '58
MERCEDES 180 D ... '57
MERCEDES 220 S,
roldak '57
MERCEDES 220 S, schf.d.
automatische radio ... '55
FIAT 1100 m. sch.d. '57
FIAT 600, als nieuw '56
FIAT 600 multipla ... '56
FIAT 500, als nieuw '58
OPEL REK., gerev. m. '57
VAUXHALL, VICTOR
luxe '60
VAUXHALL CRESTA '56
U kunt nog-vóór de Pasen

in eigen auto rijden!
KLEIJN'S AUTOBEDRIJF

ZANDVOORTSELAAN 351
Bentveld, tel. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie.

Dagelijks geopend.



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ

,, BLAUPUNKT
In onze showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES '
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

U het allernieuwste -

J. KEUR
Electro-radio-techniseh bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

D
Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652

Thans ook tel. 4200
VRIJ GEM. HUIS aangeb.
in Haarlem v.a. heden tot
eind sept. Te bevr. Bad-
huisplein 1.

Te koop gevraagd: OUDE
KOPEREN GEBRUIKS-
VOORW., scheepslampen,
koetslantaarns e.d. Br. nr.
2601 bur. Z. Crt.

WONINGRUIL
Aang. in A'dam a.d. Haarl.-
weg bij Sloterd., vrij uitz.,
3e bovenh., huisk., 4 sl.k.,
g.r waranda. Huur ƒ 64,-
p.m. Gevr. vrij ben.huis in
Zandvoort, minst. 3 slp.k.
Huur ca. ƒ 100 p.m. Br. nr
2602 bur Z. Crt.

Te koop gevr. 2 STRAND-
WAGENS i.g.st. W. van
Dijk, Nic. Beetslaan 71, te-
lefcon 7421, Zeist.

J. vr. gesch. (28 j.) 2 kind.
zoekt vlotte VRIENDIN.
Br.'nr. 2604 bur. Z. Crt.

Mevr Preijde, Kostverlo-
renstraat 108, vraagt voor
enkele ocht. p.w. een flin-
ke WERKSTER.

Vakantie woningruil
Voor enige weken in de zo-
mer aangeb. mod. 2-kamer
flat in Amersfoort b.d. taos-
sen. Gevr. woning in Zand-
voort v. 2 pers. Br. nr. 2605
bur. Z. Crt.

WONINGRUIL van-^jA
sterdam naai>Za'ridvoört
Gevr. ben.hr'bev. 2 slp.krs,
woonk.
Aangeb. Mercatorpl. 49-111,

• bev. 3 sl.k., gr. woonk. en
solide badk., gr. waranda.
Huur ƒ 64,60 p.m.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg—Eeecfc
manstraat 36, telef. 4307.

Lichte BEZIGHEDEN ge-
vraagd of OPPASSEN. Br.
nr. 2603 bur. Z. Crt.

Huis te koop gevr.
liefst nieuwbouw m. gar.
Telefoon 4403 en 4160.

Te koop: prima 2-pers.
BINNENVERINGMATR.

als nieuw; kl. mod. Philips
RADIO (2 jr. oud), heel
weinig gebr, ƒ 90,-. Grote
Krocht 19, telef. 2510.

Te koop gevraagd: HUIS
voor zelfbewoning. Br. nr.
2607 bur. Z. Crt.

TE KOOP: vert. opklapb.,
2 p. led. m. spiraal, kin-
derrijw. 5-10 jr., dames-
rijw., voetbalsch. m. 40,
leeslamp, koperen platte
traproeden, armstoelen,- he-
renfauteuil. Kostverloren-
straat 3, telefoon 3679.

Aang. goed onderh. eiken
SLAAPK. AMEUBL., pri-
ma spiraal z.g.a.n, 2 pers.
Dunioppilo schuimrubber-
matras. Oosterparkstr. 69.

Voor • al uw METSEL-
WERK naar W. Driehuizen
Marlsstraat 13, tel. 3891.

DAMES, let op!
Speciale Paasaanbieding:
prima naadloze NYLONS
ƒ 1,75 alle maten.

Bij NOOY

MET PASEN op z'n best!
Waar kunt u altijd leuk
slagen in aparte en niet
te dure artikelen ?

' BIJ NOOY
Zie onze etalages.

Gevr.i TWEELING WAN-
DELWAGEN. Telef. 4087.

Te koop KINDERWIEG
met matras ƒ 25. Tel. 3195.

WANDELWAGENTJE te
koop. Ten Kateplantsoen 3.

T E N N I S
Wist u dat u dinsdag-
en donderdagochtend kunt
tennissen in Bentveld voor
ƒ 20,- 'per seizoen ?
Inl. telefoon 02500-51568. .

MAAGTABLETTEN
de beste

U leunt weer normaal eten.'
Inl. bij drog., apor.h. of imp.
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat 55, Rotter-
dam-6.

BICO 115 liter slechts ƒ 398,—
.Zanusir ' ~ 135 liter slechts ƒ 459,—
•Zaunissi 160 liter slechts ƒ 639,—
Zaühissi '...190 liter slechts ƒ 749,—
Eiectrolux 110 liter slechts ƒ 498,—
Eiectrolux 150 liter slechts ƒ 598,—
Eiectrolux 210 liter slechts ƒ 898,—
Verder kunnen wij u leveren de volgende merken:
AEG, Bosch, Fiat, Liebherr, Kohier, Linde, Alaska,
Triventa enz.
Vraagt onze prettige betalingsregeling b.v. A.E.G.-
koelkast tafelmodel a ƒ .498,—. Reeds in uw bezit
voor ƒ 25 p.m. Volledige garantie' op alle kasten.

GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

Verkoop en gros aan
restaurantbedrijven

Drog. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

ZSNDVOORT

l Nu s el f schilderen! |
•Losse oliegrondverfï

a ƒ 1,25 per kg.
', Ouderwetse GLANS-J
l VERF a ƒ 2,25 p. kg i
' VERF voor BIN-

NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

| Dutra-verfmalerij i
jN.Z. Voorburgwal 251
*Amsterdam-C., telef. j
[43542 (naast WijersjJ

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons, filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

Telefoon 2653
Snelstomerij voorheen
Schoolstraat nu ook p.
adres: Kerkstraat 28

Alleen voor de H E R E N
bestemd: met Pasen een
leuk overhemd, 'n nieuwe
das.
Het staat zo feestelijk!
EERST kijken bij NOOY.

Jongelui die willen trouwer,
zoeken WOONRUIMTE m.
keuk. Br. nr. 2501 Z. Crt.

REFORM- en
suikervrije

dieetvoeding•'-. ~ -'~"- <->«-
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

VELO Wasmachines
Combinaties v.a. ƒ 598 met
2 motoren. Velo wasmachi-
nes v.a. ƒ 179. Uw oude
wasmachine heeft nog
steeds hoge inruilwaarde.
Ook uw adres voor KOEL-
KASTEN; GASFORNUI-
ZEN, TV, RADIO enz. enz
Vclo, Schoterweg 34, Haar-
lom; Velo, Zeestraat 37,
Zandvoort. Vraagt vrij-
blijvend demonstr. aan huis

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

HRTISTIEK BLOEHHERK

BBoemzaden en bollen
Bloemenmagaz. ,Noord'

M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Mcolenstraat

Het nieuwe middel voor
gewichtsvermindering.
Diverse smaken.

Drogisten]

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

XBSOOOCOOOOOOCXX

DE TWENTSCHE BANK
kantoor Zandvoort

vraagt een

administratieve kracht
(mnl. of vrl.)

in het bezit van tenminste diploma MULO

Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten
aan de Directie van het kantoor, Grote Krocht 12,

te Zandvoort.

Garage Smit
vraagt ZELFSTANDIG of AANKOMEND

M O N T E U R
voor brommers en auto's.

PARALLELWEG 32, telefoon 2391, Zandvoort

VAN LENNEPWEG 2

van leerlingen
voor de cursus 3961-1962 dagelijks aan de
school, en bij Juffr. Kerkman aan huis, J. P.
Heyeplantsoen 6. Het bestuur

J. Th. Kort N.V.
Grote Krocht 30—36, Zandvoort

VRAAGT voor spoedige indiensttreding een

leerling verkoopster
en een

aankomend verkoopster
Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk
aan bovengenoemd adres

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Th'orbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS

idst in Vilt!
g; vilt (zacht, soepel, zui-

..^.1 vilt; sterk en watcrafsto-
blijkt ideale stof voor jonge,
e modelijnen. Ziehier; 'n ele-
lodelletje met laag ingezette
)uwen, grot3 opgestikte zak-
ronde, van de hais liggende
.. heel modieus! In roman-

ood en rose, ondeugend olive
•me, Mantelmodevondst voor

dc vrouwen (maten 36 t/m 44)
ook in prijs! Geheel gevoerd!
f \ Festiadeprijs 89.75

You and your „wïndermere
dress"!
Sportieve elegance . . . typisch „sty-

in London"! Jeugdige accenten?
Vier grote opgestikte zakken, grote
koperen knopen met originele gra-
verlng. De stof? Het practische
„zephyr" - (een veredelde katoen
kwaliteit) dat prettig draagt, mooier
valt. Lontezachte tinten als rose,
zilvergrijs, bleu, citroen, beige.
Maten 36 t/m 44. Verrassende prijs.

Festiadeprijs 45.-

Draag het in WITI
En... in mohair... In het kokette
3/4 model! De mouwen zijn van
voren ingezet, achter aangesneden,
wat een bizonder mooie ruglijn
geeft! Ook apart; de drie grote
parelmoer knopen. Alleen In koel,
koel wit.. . de fascinerende mode-
kleur van deze lente) En... jonge
vrouwen profiteren van speciale

Festiadeprijs 75.»

50 J A A R V O G E L Z A N G -50 J A A R V O G E L Z A N G - 50 J A A R VOGELZANG
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A gaat scheiden, en B zal gaan trouwen
C slaapt, terwijl D juist wil bouwen
E gaat vrees'lijJc te heer
F legt zich maar weer neer
Maar 't verkeer raast

steeds door „goed onthouen!"

Kijk uit!
Zo nodig door een bril van

dat 's veilig
Looman

BATAVUS
BROMFIETSEN

GRRRGE

PARALLELWEG 32
TELi2391 • ZflNDVOORT

"De zaak met de beste merken en service"

Uit voorraad leverbaar

ZUNDAPP-Combinette, 2i/2 pk motor, zwaar frame
met dubbele achtervering-.

D.K.W heeft alles mee
DKW hummel en Spoetnik

DIMM, de blanke-benzinemotor, geen dure meng-
benzine, verbruik l liter op 80 km

SOLEX, de volautomatische brommer
Speciaal voor dames!

Tevens leveren wij ALLE GEWENSTE MERKEN

P&&SAANBIEDING
NYLON ONDERJURKEN

met brede kant 6,95
CHARMEUSE ONDERJURKEN

met kant ƒ 4,10-/ *,25
IETS MOOIS: JUPONS f 5,25

Met bijpassend broekje ƒ 3,50

DAMES PULLOVERS
in diverse tinten vanaf f 13,95

In TERLENKA KINDERROKJES
zijn wij ruim gesorteerd

NYLONKOUSEN
met naad ƒ 1,45; naadloos ƒ 1,98
BRILLANT NYLONS met naad
Speciale aanbieding van ƒ 2,95 nu ƒ 2,25
HERENANKLETS in moderne tinten v.a. ƒ 1,98
NO-IRON OVERHEMDEN vanaf ƒ 7,98
Grote sortering Kindersportkousen en Sokjes

Ruime keuze in Baby- en kleutergoedelen

DE WOLBAAL
HALTESTRAAT 12a, telefoon 2099

Voor SCHOONMAAKARTIKELEN naar
Hef Wonder van Zandvoort
Dweilen vanaf 0,65
Boenders 0,30
Kastpapier 0,50
Zeemlappen v.a. ... 1,25
Sponsen vanaf 0,78
Stoffers 1,15

Verder grote sortering
luxe en huishoudelijke
SWALUESTRAAT 9

Balatum per m.... 3,0£
Deurmatjes 2,7C
Closetmatten v.a. 1,65
Badmatten vanaf 0,90
Pedaalemmers 7,4C
Plak plastic per m. 2,25
in
artikelen, speelgoederen

TELEFOON 2418

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2481
Werkplaats: Haltestraat 44

POLAROID
ODSUNGLASSES

. verfoïfgbaaïlij
de vakman

vgwlietbetaziea»

In Zandvoort:

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien

POSTSTRAAT 12 (t.o. Consultatiebureau)
TELEF. 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.

grandioze

show
op 2e paasdag
500 binnen- en buitenlandse meubelfabrieken

•xposeren hun topprestaties op een ruimt*

van m««r dan 5000 m2

Als u d« monumentale trap opkomt, die naar d* «rst«
•n tweede étage leidt, ontrolt zich een sprookje
voor uw ogen. Honderden bankstellen, huiskamers,

slaapkamers en kleinmeubelen geven u een fantastisch
inzicht in hetgeen de meubelindustrie te bieden heeft.

Van 'B morgens 1O uur tot 's middags 5 uur kunt u
dwalen In ons Meubelpalels en desgewenst
het mooiste voor u laten reserveren.

't MEUBELPALEIS
't laagst m prijs l

•j

Nieuwendijk 164-17O-Amsterdam-C.
Lift naar alle etages

Lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,05
Tijdschriften p. kg 0,04

Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!
A K E R S L O O T

Pakhuis Schelpenplein 7
Telefoon 2845

U belt en wij komen.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
wexk, muurwerk

MONOPOLt
Kassa geopend:
dagelijks 7 uur, beide paasdagen 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 31 MAART
t/m MAANDAG 3 APRIL, 8 uur t

Duitslands populairste televisiester: -"
WILLY MILLOWITSCH in

De ware Jacob
Renate Ewert - Jane Tilden.

Anderhalf uur ongekende vrolijkheid, waarbij u
alle zorgen vergeet! 14 jaar.

DINSDAG 4 APRIL '
t/m DONDERDAG 6 APRIL, 8 uur

Elma Karlowa - Bert Fortell

Gruss und Kuss
vom Tegernsee

Een film, die zo verkwikkend werkt als een on-
bezorgde vakantie! In kleuren. Alle leeftijden.

BEIDE PAASDAGEN 's middags 2.30 uur
CATERINA VALENTE zingt, danst en
speelt in de geestige kleurenfilm:

Hier bin ich,
hier bleib ich
met o.a. BUI Haley en zijn Comets.
Alle leeftijden.

*Tëé 2550

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rljks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dlna Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 — TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres 'voor uw '.BRUIDS- en GRAFWERK.,

'Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! • Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
, Primula's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

'„ DE ZAAITIJD„IS ER WEER!!;. *;

Alle soorten bloemzaden en bollen
Elke fijnproever:

prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 A
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 J^



Tweede blad van de Zandvoortse Courant Vrijdag 31 maart 1961

Sport en spel
Zandvoortmeeuwen
Uitslagen zaterdag 25 maart:

Zandvoortm.-Lisser Boys 2-0
Zandvoortm. 2-Kinheim 4 5-0
Zandvoortm. 3-WSV 2 2-2

Adspiranten:
Zandvoortm. a-RCH a 1-2
Haarlem b-Zandvcortm. b 4-2
Zandvoortm. d-Hillegom b 4-0
Zandvoortm. e-HFC e 1-6
Zandvoortm. f-Telefonia a 3-2
Zandvoortm. g-DSK b 1-0
Bloemendaal e-Zandv.m. h 2-2

Pupillen:
O. Gezellen a-Zandvoortm. a 0-1

Uitslagen zondag 26 maart:
Zandvoortm.-HRC 1-4
Zandvoortm. 2-RCH 3 0-3
Zandvoortm. 3-NAS 2 2-1
Zandvoortm. 4-HFC 9 7-3
TYBB 5-Zandvoortm. 5 6-5
Zandvoortm. 7-EHS 6 9-0
EDO 9-Zandvoortm. 8 2-0

Junioren:
Zandvoortm. a-DEM a 6-4
EHS c-Zandvoortem. c 1-6
Hillegom c-Zandvoortm. d 0-6
Bloemendaal c-Zandv.m. e 2-7

Programma vrijdag SI maart:
Vriendschappelijk:

Zandv.m. 4-High Street F.C. 16 u.
Programma zaterdag l april:
Vriendschappelijk:

Zandv.m. 2-High Street F.C. 16 u.
Competitie:

9 Zandvoortm. 2-SVJ 2 15 u.
14 Zandvoortm. 3-SVJ 4 15 u.

Programma maandag 3 april:
Zandvoortm.-QSC 14.30 u.

46 BSM 4-Zandvoortm. 4 12 u.
53 Zandv.m. 6-Renova 3 12.30 u.
58 Zandv.m. 7-H. Boys 3 12.30 u.

Junioren:
90 EDO a-Zandvoortm. a uitg.

110 Zandv.m. c-Ripperda a 9.45 u.
123 DSB a-Zandvoortm. d 9.45 u.
129 Zandvoortm. ,e-DCO b 9.45 u.

Voor Pasen
brengen wij u
'n ruime keuze in

kostuums
colberts
pantalons
regenjassen
pullovers
overhemden
shawls
truien
jacks
dassen
sokken
in alle prijsklassen.

E. DE BOER
De speciaalzaak voor heren-
kleding en herenmode
KERKSTRAAT 20, tel. 3136

Opstelling Zandv.meeuwen
Het eerste elftal van Zandvoort-
meeuwen komt a.s. maandag, 2de
paasdag, in de volgende opstelling
uit tegen QSC uit Wormerveer:
Kniese; Stokman en Stobbelaar;
Water, Kerkman en Kraaijenoord;
Visser, Koning, Van der Steen,
Jacobs en Halderman.

ELEGANT NEDERLAND
DRINKT

•KOFFIE
VOpR

UW
L'IJN '

Verhoogt de koffiesmaak

In Zandvoort op strand, in
dorp en boulevard

FERIA
Oudeweg 4, Groningen

R.K.S.V.„The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 25 maart:

•HBC adsp. c-TZB a 'l-l
Uitslagen zondag SS maart:

TZB 1-ETO 3 5-0
SHS 4-TZB 4 , 0-3
TZB jun. a-Alliance a 4-4
Alliance jun. b-TZB b 3-1

Programma, maandag S april:
36 NAS 3-TZB l " 14.30 u.
47 TZB 2-DIOS 2 , 14.30 u.
98 TYBB jun. a-TZB a ' 12 u.

Terrein Prins ernhardlaan
119 BSM jun. b-TZB b 13.30 u.

Terrein Binnenweg
Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Pasen zal voor de Zandvoortse
Hockey Club niet ongemerkt voor-
bijgaan. Vanavond arriveert om-
streeks half negen 'n Engels hockey
toerelftal, de Troglodytes, in de bad-
plaats. Zaterdagmiddag omstreeks
12 uur ontvangt een elftal van
Zandvoort de Engelse gasten op
Duintjesveld voor een wedstrijd.
Zondag wordt er niet gespeeld, maar
maandag vinden er verschillende
toernooien plaats en een competitie-
wedstrijd tussen ZHC 4 en HBS 8.

Het wedstrijdprogramma luidt:
Zaterdag l april
Zandvoort-Troglodytes omstr. 12 uur
Maandag 3 april
ZHC 4-HBS 8 (competitie) 12 uur
Strawberies-Mixed. ZHC 11 uur
Mixed ZHC l, dames en heren: 14'u.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen.

42212 (02500) Garage Flinlerman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Horlogébedrijf O. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven ,^tinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel vfh Esvé
Grote Krocht 17

2135 Oertenbaclis, Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg l '!~ '

De één is nog
mooier dan de ander
zei ons van de week één der beste kenners van dames-
confectie, toen hij vol belangstelling langs onze confectie-
rekken liep en hij ging verder: „Het valt mij op dat ces-
sins, kleuren en modellen kennelijk met de uiterste zorg
gekozen zijn".
Welnu, dat is ook zo!
Maandenlang zijn wij bezig met het uitkiezen en samen-
stellen van onze collecties.
Zowel de DAMESJAPONNBN als de KINDERJURKJES,
de PULLOVERS, VESTEN, BLOUSES en ROKKEN muu-

• ten. uit, zijn
ELEGANT, VLOT EN VOORDELIG

Verder hebben wij van de vooraanstaande fabrieken onze
sportcollectie.

Sturka lange dames pantalons vanaf f 12,75
Sturka dames shorts . . vanaf f 6,50
Een enorme keuze in

BADPAKKEN
voor dames en meisjes, en BADBROEKEN voor heren en
jongens van „Tweka", Marina del Mar, „Cole of California",

-„Forma" enz. enz.
De nieuwste snufjes op het gebied van dameslingerie,
onderjurken, jupons, slips, nachthemden, pyama's, baby-
doll's en dusters.

Ook in herenmode
prachtige sporthemden, dassen, sokken, anklets, sportshirts
enz.
Neemt u eens de moeite te komen kijken. Er is 'vast iets
voor u bij. U slaagt bij ons beter en voordeliger!

MODEMAGAZIJN

„DE WAAG"
HALTESTRAAT 40 — TELEFOON 2087
Het huis met de nieuwste snufjes,
met de grootste keuze, met de voordeligste prijzen!
STEEDS EEN STAP VOOR!

Met en zonder leesbril
Jüchen - De werkelijkheid in Sow-

jet-Rusland.
Jungk - Gloed uit as (Hiroshima).
Kennedy - Moed en karakter in de

politiek.
Radja van Annah - Yoga in het da-

gelijkse leven.
Verbeek - De franse revolutie.
Zutphen - Engelse spraakkunst voor

iedereen.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE COURANT



BIJ

KORT
IS HET VOLOP VOORJAAR!
In onze geheel gemoderniseerde „BONNETERIE" en „BAD"-

afdeling brengen wij een zeer uitgebreide collectie:

rokken • blouses • vesten
jumpers • shawls • dusters enz.

Alles overzichtelijk geëtaleerd!

OOK ONZE COLLECTIE

bad- en strandkleding
brengt u het „allernieuwste" 'in de bekende top-rnerken o.a.

Tweka, Soleia, Diva, enz.

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30—36 - TELEFOON 2666

Prettige paasdagenü
Wat uw diner en koffietafel betreft

Slagerij Burger
is graag tot uw dienst

500 gr. rundertongen
750 gr. kalfsfricando
750 gr. kalf slappen
750 gr. pracht lappen
750 gr. riblappen

... 1,75

... 3,78

.... 3.48
... 2,68
... 3,58

Heerlijke rollades
500 gr. varkensrollade ... 2,88
500 gr. varkensfilet 3,18
500 gr. rundrollade 2,68
500 gr. lende rollade 2,98
500 gr. lamsrollade 1,98

Voor de boterham
100 gr. Berliner en
100 gr. ham samen Z9
Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o 1,25
100 gr. pork en
100 gr. Saks, samen 59
Exclusieve vleeswaren
voor de gastronomen

Heerlijke Braadkuikens . . 500 gram. 2,30
Kippenpoulet 100 gram 0,46

v
U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY
• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES

Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Vrijdag 31 maart

19.30 uur: ds. R. H. Oldeman. Be-
diening H. Avondmaal.

Zondag 2 april
10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Medewerking van het kerkkoor.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. van. der Mije.

Maandag 3 april, 2e paasdag
10.30 uur: Jeugdkapel in de kerk.
Bezoek van Jeugdkerk Amster-
dam-Slotervaart.
Spr. de heer J. Brammeijer.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
Zondag 2 april

10—10.10 uur: zangdienst.
-10.10 uur: ds. J. A. van Arkel van
Haarlem-Noord.
Medewerking van kerkkoor.
17 uur: ds. J. A. van Arkel.

PAROCHIE H.H. AGATHA,
Grote Krocht
Paas-zaterdag 's avonds om 10.30 u.

de Plechtige Paas-Nachtwake.
Zondag 2 april Hoogfeest van Pasen

H.H. Missen 's nachts om 12 uur
1 plechtige Paasmis en 's morgens
om 7.30-9 uur Hoogmis-11 uur en
Het Huis in de Duinen 8.45 uur.

De tweede Paasdag H.H. Missen als
zondag.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 2 april

10.30 uur: ds. H. Wethmar (d.g.)
uit Zaandam.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 4 april geen samenkomst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 2 april, 10.15 uur, 402 m'ra-
diotoespraak door prof. dr. J. C.
Brandt Corstius: „Meer levend dan
dood".

NACHTDIENST I.K.O.R.
Paasnachtdienst van 24-1.30 uur via
het I.K.O.R. Voorg. ds. Haan (oud-
plaatsgenoot) Luthers pred. te Lei-
den. Inzegening van nieuwe lidmaten
en Avondmaal. Deze uitzending vindt
plaats op zaterdag l april vanuit de
Hooglandse Kerk.

D O K T E R S - , Z U STEK. S- en
A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
Eerste Paasdag:

P. Plierlnga
Brederodestraat l, telefoon 2181

Tweede Paasdag:
C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

WIJKZUSTER:
Eerste Paasdag:

Zr. Reitsma
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

Tweede Paasdag:
A. M. Stiphout
Van Lennepweg 57, telefoon 4294.

APOTHEEK:
l t.m. 7 april:

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
Wijnne, Haltestraat 8, tel. 2389.

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Eerste Paasdag:
Dierenarts J. Westerman
Hartenlustlaan 7, Bloemendaal,
telefoon 51555.

Tweede Paasdag:
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemsteedse Dreef 11, Heem-
stede, telefoon 35521.

Naast onze overheerlijke
Gekookte worst 38 et 100 gr.
Leverworst 24 et 100 gram
HEDEN OOK:
panklaar kalfsvlees
kroketten a 25 et p.st.
Rund- kalfs- en varkenslagerij

D. BOON
Schoolstraat 3, tel. 2939

Voor Pasen ontvangen
mooie herenoverhemden, div. dessins
fleurige Favorite schortjes, groot
en klein; moderne Clokke dames-
pyama's en verder ondergoed. Ook
het adres voor bedrijfskleding.

Firma v. d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12, telefoon 2360

Verschenen:

Oud -Zand voort
Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj.W. R- de Haan en R. C. He'kker
Prijs ƒ 4,95

Verkrijgbaar bij:
Boekhandel Bakels, Kerkstraat 31
Boekhandel Esvé, Grote Krocht 17
Boekh. Koper-Koreman, Tolweg 18
Boekhandel Lorens, Haltestraat 15
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg
Eerste Zandvoortse Papierhandel,
Haltestraat 12
Boekhandel v. Petegem, Kerkstr. 28
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administratie:
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Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDYOORTSE C
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
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Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
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Derde lustrum van boulevardplannen

VAAG EN ONDUIDELIJK ONTWERP
zeiden raadsleden, maar verleenden toch hun goedkeuring aan nieuw zomercentrum.

De gemeenteraad kwam dinsdagavond j.l. onder voorzitterschap van
mr. H. M. van Fenema bijeen Ier bespreking van een agenda van vijf-
tien punten, waaronder een voorstel tot wijziging van het wederopbouw-
plan Zeereep-midden. Dit voorstel betrof het z.g. recreatie-centrum aan
de kop van de Zeestraat, een ontwerp, waarover de laatste jaren nogal
wat te doen is geweest.
Voor de behandeling van de agenda feliciteerde de voorzitter de nestor
van de Raad, de heer C. Slegers, die verleden week de 75-jarige leef-
tijd had bereikt. Spr. noemde de heer Slegers een man, die met nauw-
gezetheid zijn taak als gemeenteraadslid vervult en zijn meningen dik-
wijls met een milde ironie vermengt. De heer Slegers sprak zijn vol-
doening uit over de wijze, waarop de voorzitter had gemeend hem te
moeten huldigen. Hij voelde zich nog jong genoeg om deel te blijven
nemen aan het gemeentelijk bestuursapparaat.
De voorzitter deelde nog mede dat de ziektetoestand van de heer Die-
mer (p.v.d.a.), die nog steeds afwezig was, zich in gunstige zin schijnt
te gaan wijzigen.

Ingekomen stukken
1. Brief van Gedeputeerde Staten

d.d. 15 febr. 1961, houdende toe-
zending van de door dat college
gesloten gemeenterekening en de
rekeningen van de bedrijven over
1954.
Voor kennisgeving aangenomen.

2/3. Voorstel tot vaststelling van de
13e suppletoire begroting voor-'60
en de 5e voor '61.
Akkoord.

4. Rapport betreffende de controle
van diverse kassen in het eerste
halfjaar.
Akkoord.

5. Brief van burgemeester en wét-
houders d.d. 6 maart 1961, betref -
fende 't caravankamp „De Duin-
rand".
Voor kennisgeving aangenomen.

6. Voorstel van de leden van de
raad C. Slegers, H. F. Hose, J.
W. Gosen, J. Koning en mevrouw
A. M. Mol-van Bellen tot het zen-
den van een adres aan Gedepu-
teerde Staten, betreffende toewij-
zing van woningwetwoningen uit
het contingent 1961.
Zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

7. Bezwaarschrift van het Provin-
ciaal Electriciteitsbedrijf van
Noordholland tegen de partiële
herziening UI van het wederop-
bouwplan-zeereep-midden.
Voor kennisgeving aangenomen.

Het voorstel tot het verlenen van
eervol ontslag aan P. A. van. Win-
gender, arbeider in algemene dienst
bij de Dienst van publieke werken,
in verband met de verklaring van
de pensioenraad, dat hij uit hoofde
van ziekten of gebreken voor de
verdere waarneming van zijn be-
trekking ongeschikt is, ontlokte aan
de heer SLEGERS (k.v.p.) de
vraag of het college de menselijke
zijde van dit geval in het oog wilde
houden en zou zoeken naar een mo-
gelijkheid om betrokkene eventueel
op een andere plaats in gemeen-
telijk verband te handhaven.

De heer W. VAN DER WERFF
(prot.-chr.) had van deze man ver-
nomen, dat hij zich zelf gezond
achtte en z'n werk best nog had wil-
len blijven doen.

De heer GOSEN (prot.-chr) wees
op het betrekkelijk groot aantal
zieken (zelfs invaliden) bij de bui-
tendienst van publieke werken, n.l.
zeven. Dit komt de gemeente jaar-
lijks op ongeveer ƒ 54.000 te staan.
Spr. vroeg zich af of de buiten-
dienst zo ongezond is of hapert er
iets aan de keuring?

Wethouder TATES (v.v.d.) zegde
toe dat het college de kwestie of de-
ze persoon nog in een andere func-
tie zou kunnen worden tewerk ge-
steld, zou bezien. Spr. vestigde do
aandacht van de heer Van der Werf
op de geneeskundige verklaring,
welke bij dit voorstel was gevoegd.

Inderdaad zijn er bij de dienst
van publieke werken enkele geval-
len van functionarissen die in min-
dere mate geschikt zijn hun werk-
zaamheden normaal te verrichten.
Spr. kon hiervan echter weinig zeg-
gen.

PLAN OVER DE FINISH?
Na een discussie van ongeveer een
uur konden b. en w. opgelucht adem
halen, want de Raad was toen —
na veel heen en weer gepraat —
akkoord gegaan met de vaststelling
van het Wederopbouwplan-zeereep-
midden III, hetgeen er op neer
kwam dat men met het stedebouw-
kundig plan tot 't stichten van een
„boulevardcentrum'' aan de kop
van de Zeestraat goedkeurde. Voor-
zitter en de beide wethouders had-
den voordien de Raad — met uit-
zondering van de heer Slegers —

op hun hand gekregen, ofschoon dit
meegaan van de meerderheid ge-
ruime tijd onzeker was geweest.

De heer SLEGERS (k.v.p.) gaf
een kort overzicht van de historie
van dit plan en verbaasde zich er
over dat de — in de zaal opgestel-
de — maquette zo'n slecht totaal-
beeld van het plan gaf. Spr. noemde
de hele opzet uitermate vaag en on-
duidelijk. Niets staat vast, zei hij.
Z.i. kon de Raad onmogelijk een
goed oordeel vellen.

De heer KONING (a.z.b.) noem-
de maquette van nul en gener waar-
de. Dit plan beantwoordt niet aan
het doel van Zandvoort, aldus spr.
De geprojecteerde flats achtte hij
een riskante onderneming, aange-
zien deze „niet al te best lopen in
Zandvoort"!

Mevr. MOL-v. BELLEN (p.v.d.a.)
informeerde naar de mogelijkheid
van een sporthal in dit plan.

De heer GOSEN (prot.-chr) ver-
geleek de flatgetfouw, zoals de ma-
quette die aangeeft, met ontbijtkoe-
ken en de geprojecteerde tunnels
vond hij verschrikkelijk, met het
oog op de heersende zeewinden, die
wandelaars bij het trekgat bij ho-
tel Bouwes ook nogal eens parten
spelen.

De heer PETROVITCH (a.z.b.)
vond alles ook zeer vaag en wilde
— alvorens hij oordeelde — af-
wachten wat er verder nog uit de
bus zou komen.

De heer BREURE (v.v.d.) vroeg
ook om deskundige voorlichting en
meer" helderheid.

Wethouder TATES zette zich
schrap voor de verdediging van het
voorstel en constateerde allereerst
dat er bij de leden een soort spraak-
verwarring in het spel was, want
dit voorstel behelst niets meer of
minder dan het vaststellen van het
stedebouwkundig plan. Pas als dit
is goedgekeurd, gaan de architecten
over de uitwerking er van praten.
De heer De Bruijn (stedebouwkun-
dige der gemeente) heeft het oor-
spronkelijke plan op z'n stedebouw-
kundige merites bekeken en enkele
wijzigingen aangebracht. Deze op-
zet achtte hij voor Zandvoort de
beste. Wat er verder komt, zal stuk
voor stuk aan de Raad worden
voorgelegd.

VOORZITTER had waardering
voor de prijzenswaardige dynamiek,
waarmee de Raad dit voorstel be-
handelde, want — zo zei hij —
details zijn hier nog niet aan de
orde. Dit is een eerste en uiteraard
grove opzet. Men dient goed te be-
grijpen welk stadium van de ont-
wikkeling van dit object thans ter
sprake is. De maquette bepaalt zich
slechts tot een indeling in grote
lijnen. Aan drie recreatieve behoef-
ten voldoet dit plan zeer zeker, al-
dus spr. 1. het hotel, cafê-restau-
rants e.d.; 2. het zeer ruime plein,
waarop nog van alles kan „gebeu-
ren"; het is zeker niet de bedoe-
ling dit geheel als een open vlakte
te laten; 3. de winkelgalerij.

Men bouwt voor honderd jaar! De
behoefte aan ruimte wordt steeds
groter en dit plan houdt ter dege
rekening met de recreatieve behoef-
ten van een grote badplaats. Even-
wel zou het stichten van louter al-
leen recreatieve objecten schipbreuk
lijden door de enorme investeriia-
gen, die hiervoor nodig zijn.

De heer LINDEMAN (k.v.p.)
vond het min of meer spijtig dat
„deze eerste stap" niet de volle
waardering van de Raad ten deel
viel, want al vijftien jaar zitten wij
met deze kwestie. De maquette gaf
spr. de indruk van een gevangenis
met binnenplaats, waarop gevange-
nen kunnen worden gelucht! Ook
hij drong aan op meer duidelijkheid
ten aanzien van de totaal-planning.
Iets positiefs had — naar spr.

meende — toch zeker gezegd kun-
nen worden, zelfs al is dit plan
slechts een basis. Al deze vaaghe-
den en mogelijkheden, die nauwe-
lijks omschreven worden, wekken
natuurlijk weerstand op.

Wethouder KERKMAN (p.v.d.a.)
wees op enkele zeer concrete fei-
ten in het plan, o.a. het hotel van
twintig verdiepingen en de winkel-
galerij. Het college is thans in af-
wachting van de verdere plannen

- Raad dit
aanvaard,

der architecten. Als de
stedebouwkundig object
dan kan men tekeningen gaan ma-
ken van de uitwerking. Spr. rele-
veerde de prettige samenwerking
tussen de partijen, die bij dit plan
betrokken zijn: de combinatie Bou-
wes-Visser, de architecten, de stede-
bouwkundigen en uiteindelijk het
college. Men is in dit contact „naar
elkaar toe moeten groeien".

De heer v.d. WERFF (prot.-chr.)
was van mening dat men de ge-
dachte aan een recreatie-centrum
gerust mocht laten varen, want
hierin voorziet dit plan niet. Stede-
bouwkundig gezien zal dit wel in
orde zijn. Spr. was er niet rouwig
om, maar men moest dan ook lie-
ver niet meer van recreatiecentrum
spreken. Natuurlijk moet dit gebied
eindelijk eens bebouwd worden,
maar spr. vroeg zich af of de bouw
van hotels, winkeltjes en flats wel
beantwoorden aan de eis tot recrea-
tie.

VOORZITTER zei: Wat verstaat
men onder recreatiecentrum? Wel.
een centrum, waarop verschillende
recreatieve objecten kunnen worden
gebouwd. En hier vallen toch heus
hotels en winkels wei onder!

Mevr. MOL-v. BELLEN (p.v.d.a.)
haakte onmiddellijk hierop aan en
voegde er aan toe dat een concert-
zaal in het hotel als recreatief ele-
ment niet mocht ontbreken! (Voor-
zitter knikte instemmend).

De heer LINDEMAN (kvp) ver-
klaarde dat hij door de betogen, die
van de collegetafel af hadden ge-
klonken, enigszins overtuigd werd
dat men dit „maar moest doen". Hij
hoopte dat bij de verdere uitwer-
king van dit plan ruime aandacht
zou .worden besteed aan de recrea-
tieve objecten.

De heer SLEGERS (kvp) bracht
een sportieve hulde op voor de „goe-
de verdediging" door 't college van
dit voorstel. Hij bleef evenwel be-
zwaren zien en wel zodanige be-
zwaren, dat hij zich niet met dit
voorstel kon verenigen.

De heer BREURE (v.v.d.) drong
alsnog aan op voorlichting en was
van mening dat de Raad op deze
manier volkomen in 't duister tast.
Hij stelde voor dit voorstel in de
volgende raadsvergadering, verge-
zeld van nadere toelichtingen, ter
tafel te brengen.

Mevr. STEMLER-TJADEN (vvd)
zag zich het gras voor de voeten
weggemaaid door haar fractiege-
noot, want zij wilde voorstellen dit
voorstel wel aan te nemen en te-
gelijkertijd hieraan een mogelijk-
heid verbinden tot een nader over-
leg met de architecten, die de leden
van de Raad zouden moeten leren
deze maquette „goed te zien".

VOORZITTER: „Dit gebeurt al!"
De heer GOSEN (prot.-chr.) zag

het ergens dagen en vond dat de
Raad dit maar moest doen.

De heer KONING (a.z.b.) gaf
zich ook gewonnen en vond dat men
toch eens een keer van die grond af
moest!

Het voorstel kwam hierna niet
eens meer in stemming. De Raad
ging er unaniem en zonder hoof-
delijke stemming mee akkoord,
waarbij de heer SLEGERS werd
geacht tegen te hebben gestemd.

Wat
...... was de vergelijking, die de lieer
Gosen maakte, toen hij zei dat de
bouwsels, welke op de maquette
van het boulevardcentrum te zien
waren, op ontbijtkoeken leken. Men
zegt wel eens dat iets „er in gaat
als koek", maar dat was bij deze
•maquette-ontbijtkoeken toch wer-
kelijk niet het geval.'

En afgewacht dient te worden of
dese koeh laxerend aal werken op
de verdere bereidheta tot meaewer-
kinff van de raad. Als de koek on-
verhoopt in de raadskeel blijft ste-
Isen, komt ze niet eens aan de stof-
wisseling toe!

W.
*

...... tijdens de behandeling van het
voorstel van b. en w. een krediet
beschikbaar te stellen voor de ver-
betering van drie straten in Zand-
voort-Noord was, de opmerking
van één der raadsleden, dat de be-
strating etc. van de Van Lennepweg
wel in een bijzonder slechte toe-
stand verkeert.

Nog erger dan de (Verlengde)
Haltestraat zouden wij willen
vragen. . B.

*
...... uit het raadsverslag was, de
kennelijke tegenzin waarmee de
raadsleden het nieuwe boulevard-
plan hebben aanvaard. Een merk-
waardige, maar tevens begrijpelijke
reactie. Merkwaardig omdat de raad
vijftien jaar lang, vrijwel zonder
slag of stoot de meest fantastische
zomercentrumplannen heeft aange-
nomen. Begrijpelijk omdat het
nieuw ingediende ontwerp weinig
van de droom van een mondaine
badplaats overeind laat. Een ont-
nuclitering, die de raad bijna te
machtig werd.

Maar nog niet machtig genoeg.
De raadsleden hebben lang nodig
om de werkelijkheid onder ogen te
zien. Maar het ogenblik nadert.

. P.

Rekwest van vroedschap
aan G.S. over woningwetwoningen

In verband met de geringe toewijzing van woningwetwoningen voor
1961 — slechts vijf woningen mogen worden gebouwd — heeft de ge-
meenteraad j.l. dinsdag eenstemmig besloten een rekwest te zenden aan
het college van Gedeputeerde Staten van Noordholland, met het ver-
zoek het contingent woningwetwoningen voor dit jaar te willen ver-
groten.
Het initiatief tot dit verzo3k werd genorren door vijf raidsleaen, die in
een schrijven aan de gemeenteraad, hun verontrusting hadden uitge-
sproken over de in Zandvoort heersende woningnood.
De tekst van het rekwest aan G.S. luidt als volgt:

De Raad der gemeente Zandvoort,
Overwegende, dat uit het woning-

contingent 1961 slechts vijf womng-
wetwoningen aan deze gemeente zijn
toegewezen;

dat bij de verdeling van dit con-
lingent een tweetal maatstaven zijn
aangelegd, t.w. het resterende wo-
ningtekort en de woningkwaliteit;

da c geconstateerd moet worden,
dat gedurende de laatste jaren het
aantal woningzoekenden onder de
inwoners van Zandvoort een stij-
gende lijn vertoont;

dat dit aantal woningzoekenden
n.l. op l januari 1959: 222, op l ja-
nuari 1960: 226 bedroeg en op l ja-
nuari 1961 was opgelopen tot 260,
waaronder 54 onhoudbare en 51 zeer
urgente gevallen;

dat een toewijzing van 5 wonin-
gen dus een minimale bijdrage is tot
de leniging van de woningnood in
deze gemeente;

dat per jaar plm. 100 huwelijken
in Zandvoort worden gesloten en
dat uit ervaring blijkt, dat minstens
50 pet van de pas gehuwde paren in
Zandvoort woonachtig blijft;

dat daarnaast nog vele gezinnen
gehuisvest zijn in krotten;

dat daarom de toewijzing van vijf
woningen naar de beide genoemde
elementen in genen dele als een
rechtvaardige verdeling voor deze
gemeente kan worden gevoeld;

dat het contingent woningwetwo-
ningen voor 1961 in totaal 32.500 be-
draagt, hetgeen globaal genomen 3
woningen per 1000 inwoners bete-
kent;

dat deze gemeente op deze basis
voor een toewijzing van 42 wonin-
gen in aanmerking zou komen;

dat deze wijze van benadering van

Watergetijden

april
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

berijdbaar
9 9.35 5.— 22.24 17.30 13.30-20.30

10 11.08 6.30 24.— 19.— 15.00-22.00
11 -.-
12 1.13

8.— 12.36 20.30
9.— 13.38 21.30

4.00-10.30
5.00-11.30

13 2.07 10.— 14.28 22.30 6.00-12.30
14 2.53 11.— 15.15 23.— 7.00-13.00
15 3.36 11.30 15.57 24.— 7.30-14.—

't woningverdeelprobleem uiteraard
te simpel van opzet is, doch niette-
min een richting aangeeft voor het
aantal woningen waarvoor de ge-
meente Zandvoort in aanmerking
dient te komen, zeker als daarbij
bedacht wordt, dat vele andere ge-
meenten niet meer voor een toewij-

zing in aanmerking komen, terwijl
het bekend is, dat de 'woningbe-
hoefte in het westen des lands nog
groot is en in Zandvoort zelfs nog
toeneemt; ' , ..>'

dat de woningnood een maat-1

schappelijk probleem vormt en in
ernstige mate het levensgeluk be'ha"-
deelt van da daarbij betrokkenen;

'dat aan de oplossing van dit pro-
bleem de hoogste prioriteit dient te
worden toegekend; 4

dat het ir deze gemeente hij een
zodanig kleine toewijzing nog tien-
tallen, jaren zal duren alvorens du
woningnood is opgeheven;

spreekt uit:
zijn grote teleurstelling over het

kleine aantal toegewezen woning-
wet woningen; zijn ongerustheid met
betrekking tot de leniging van de
woningnood in deze gemeente; de
verwachting, dat het 't college van
Gedeputeerde Staten mogelijk zal
zijn nog dit jaar een groter aantal
woningwetwoningen aan deze ge-
meente toe te wijzen.
Zandvoort, 4 april 1961

Foto's van amateurs
knap van techniek maar zonder visie

De fotografie is in opmars. Dat is zij sinds een halve eeuw, maar na de
laatste wereldoorlog vindt die opmars — die overigens zeer vreedzaam
verloopt — in versneld tempo plaats.

De spectaculaire ontwikkeling van
het produktie-apparaat en de tech-
nische perfectie en vereenvoudiging
van de fotografische uitrusting, heb-
ben het fotograferen praktisch bin-
nen ieders bereikt gebracht.

De fotografie bloeit dus en deze
bloei komt tot uitdrukking in de ve-
le foto-exposities die worden geor-
ganiseerd door beroeps- of amateur-
verenigingen. Ook in Zandvoort be-
staat zo'n vereniging van foto-ama-
teurs, „Fotokring Zandvoort" gehe-
ten, die zich in een grote belangstel-
ling mag verheugen en die de leden
van tijd tot tijd in de gelegenheid
stelt de resultaten van hun kunnen
aan het publiek te tonen.

Tijdens het afgelopen paasweek-
einde kon men met het werk van de
kringleden kennismaken in één der
zalen van het Gemeenschapshuis.

Wat ons bij het bezichtigen van
de expositie ook nu weer trof, was
de technische vaardigheid waarmee
de foto's gemaakt zijn. Een vaar-
digheid die niet onderdoet voor die
van de beroepsfotograaf. De juiste
instelling bij de opname, de belich-
tingstechniek, 't ontwikkelen en af-
drukken, de keuze van het fotogra-
fisch materiaal, het zijn allemaal za-
ken waarmee de amateurfotograaf
vertrouwd is en waarmee hij, het

resultaat geeft althans die indruk,
moeiteloos omgaat.

Misschien is het wel het technisch
raffinement van de amateur die de
artistieke „achterstand" nog eens
extra accentueert. Want zo uitge-
breid als de technische kennis van
de amateur is, zo beperkt is z'n visie.

Terwijl zijn technische mogelijk-
heden onuitputtelijk lijken, reikt
zijn verbeelding niet verder dan het
— steeds beter en fraaier — afdruk-
ken van vakantiereizen, de onder-
gaande zon, het rustieke hoekje e.d.
Hij betrapt het leven niet in zijn fo-
to's en voegt er niets aan toe. Zijn
objecten ontroeren, verrassen en be-
vrijden niet, men wordt er niet
warm of koud van. Er is vrijwel
geen foto die niet voldoet aan de
eisen van goed en degelijk vakman-
schap, laten we dat nog eens na-
drukkelijk stellen, artistiek echter
komt er geen enkele boven de mid-
delmaat uit.

Maar misschien doen wij de ama-
teurs van de „Fotokring Zandvoort"
onrecht en willen zij niet anders dan
de beroepsmensen evenaren wat de
techniek betreft en de technisch
volmaakte foto ontwikkelen en af-
drukken.

Dat zij daarin zeker zullen sla-
gen, is onze vaste overtuiging.



VOETBAL

Opnieuw verlies voor Zvm.
Q.S.C, uit Woxmerveer nam rcvaache

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.l. maandag, tweede
paasdag, de reeks van nederlagen geprolongeerd door met 1-4 te ver-
liezen van Q.S.C, uit Wormerveer. Drie weken geleden versloeg Zand-
voortmeeuwen dit elftal met 3-1. Reden genoeg dus voor de voetbül-
lers uit de Zaanstreek zich te revancheren
Toch was de gedachte aan revanche niet de oorzaak van üe nederlaag.
Opnieuw verloor Zondvoortmeeuwen door gebrek aan samenhang, in-
zicht en taktiek. Vooral de verdediging van Zvm. had dit koer onder de-
ze manco's te lijden.

Direct na de aftrap werd de sterkte
van de defensie van Zandvoortmeeu-
wen beproefd door de voorhoede van
Q.S.C. Spoedig traden de zwakke
plekken van de achterhoede aan het
licht en in de 9e minuut drong mid-
voor Snelders door de verdediging
heen. Ook Kniese kon zich niet hand-
"haven en moest wijken voor de aan-
val van de Q.S.C-midvoor. 0-1.

Twee minuten later werd het doel
van Zvm. opnieuw bedreigd. Nu
door een door de scheidsrechter toe-
gewezen strafschop. Q.S.C, liet de-
ze kans echter voorbijgaan door vér
naast het doel te schieten.1 Zandvoort zag er een gunstig te-
ken in en ging tot de aanval over.
De eerste pogingen om het doel van
Q.S.C, te bereiken bleven zonder re-
sultaat, ook hier wreekte zich het
te individuele spel, maar in de ne-
gentiende minuut slaagde Zv.m. er
in door te breken. Rechtsbinnen Ko-
ning wist de verdediging van zich af
te schudden en deponeerde de bal
met een keihard schot achter keeper
Ollebek. 1-1.

Vijf minuten later behoorde deze
gelijke stand al weer tot het ver-
leden. Midvoor Snelders maakte een
dankbaar gebruik van een fout van
linksback Stobbelaar om de score
voor zijn club te verhogen. 1-2.

Zandvoort had goede hoop de stand
weer in evenwicht te brengen en

.drong Q.S.C, in de verdediging. Een
verdediging die heel wat hechter
was dan de achterhoede van de
thuisclub. Dit laatste werd dui-
delijk bewezen toen Q.S.C, voor de
derde maal de achterhoede van
Zandvoortm.'uit positie speelde.

Kniese reageerde te laat en moest
. het leer laten gaan. Hijzelf werd tij-
dens deze aanval omver gelopen en
moest wegens een blessure de strijd
staken. Hij werd vervangen door

'Ter Wolbeek, die er voor zorgde, dat
het doel tot aan de rust schoon bleef.

Ook na de rust was het voorna-
melijk aan het spel van Ter.Wol-

'beek te danken, dat de verdediging
van . Zandvoort niet bezweek onder
de aanvallen van Q.S.C. In de 38e
minuut moest ook hij echter het
hoofd buigen. Kerkman en Stobbe-

laar grepen niet in omdat zij in de
veronderstelling verkeerden, dat de
scheidsrechter voor buitenspel zou
fluiten. Het reddende signaal bleef
echter uit en midvoor Bolding greep
de gelegenheid om Ter Wolbeek te
passeren. 1-4.

Met deze voor Q.S.C, zo voorde-
lige stand eindigde de wedstrijd.

Race in kisten
Naast het schoolvoetbal in de paas-
vakantie is in Zandvoort- bezig een
nieuwe traditie te ontstaan: het
hardrijden in zeepkisten op het
(circuit. J.l. woensdag vlogen de

jeugdige coureurs in hun zelfge-
maakte wagens van de Hunzerug
om één van de door Touring Zand-
voort beschikbaar gestelde prijzen
te bemachtigen.

Pe uitslagen luiden:
Luchtbanden: 1. 'Henk Koel, Bent-
veld, 25.8 sec.; 2. K. Bloem, Aerden-
hout 27 sec.; 3. Jos van Rode,
Heemstede 27 sec.

Massieve banden: 1. Hans Hugen-
holtz, Bentveld 28.6 sec.; 2. Frans
Derr, Zandvoort 30.1 sec.; 3. Ronnie
Koe, Zandvoort 30.3 sec.

Onder de 23 deelnemers in deze
laatste klasse waren twee meisjes,
Annelies Moen en Nattie de Reus,
beiden uit Zandvoort. Hun tijden
waren respectievelijk 48.3 en 56
sec.

Deze wedstrijd was de eerste van
een competitie van drie. De tweede
en de derde rit zullen in juli en
augustus worden verreden.

Snippers uit de Raad
Zonder hoofdelijke stemming wer-
den nog de navolgende voorstellen
aangenomen:

De gemeentelijke subsidie ten be-
hoeve van de vereniging het „Wit-
Gele Kruis", afdeling Haarlem,
werd van ƒ 2,— per verzorgings-
dag verhoogd tot ƒ 3,—.

Voor diverse voorzieningen aan
de outillage van de dr. Albert Ples-
manschool — vergroting van de
speelplaats, bouw van een rijwiel-
bergplaats, restauratie van het hek-
werk en het beplanten van de
ruimte tussen de speelplaats ,en de
A. J. van der Moolenstraat .— werd
een krediet van ƒ 9280,— gevoteerd.

Voor de aankoop van materiaal
ten behoeve van de uitbreiding van
het vak tekenen — met linoleum-
drukken — aan de Wim Gerten-
bachschool, werd een krediet be-
schikbaar gesteld van ƒ 250,—.

F 215.000,— werd. verleend voor
het doen aanbrengen van een asfalt-
wegdek aan de Vondellaan, de Van
Lennepweg en de noordelijke rij-
baan van de Nic. Beetslaan, als-
mede voor het aanbrengen van voet-
paden en straatverlichting.

Voor de aanleg van wegen met
betrekking tot de uitvoering van
het uitbreidingsplan Westerduinweg
werd een krediet verleend van
ƒ 233.100,-.

Uit de rondvraag
Tijdens de rondvraag werd door de
heren VAN DUIJN en GOSEN de
aandacht gevestigd op de rommel,

welke zich bevindt op het terreintje
nabij de Duinweg. Sprekers ver-
zochten hier iets aan te doen.
VOORZITTER zegde toe deze zaak
eens nader te bekijken.

De heer BREURE bracht dank
aan het college voor het schriftelijk
antwoord op zijn verzoek om een
onderzoek naar de situatie bij de
zweminstructie van Riche-Bad. Hij
had de indruk dat deze kwestie
naar genoegen was geregeld.

(Misschien heeft ook het publiek
er recht op te weten op welke
wijze deze kwestie „naar genoegen
werd geregeld". Niet alleen boven-
genoemd raadslid bezoekt het Riche-
bad. Red.)

De heer SLEGERS vroeg of de
voorzitter, als hoofd van politie,
mededelingen kon doen in zake de
geruchtmakende kwestie bij de po-
litie.

VOORZITTER was hiertoe bereid
in een op de openoare vergadering
volgende besloten zitting. Hij voeg-
de er aan toe wel Iets te kunnen
zeggen, maar niet veel.

H.W.

Zes verkeersongevallen

Tijdens de afgelopen paasdagen von-
den in. Zandvoort zes aanrijdingen
plaats. Persoonlijke, ongevallen • de-
den zich hierbij niet voor en de ma-
teriële schade bleef beperkt tot en-
kele deuken en schrammen.

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeenwerk

Telefoon 2937 of 02500-17069

Uitslag fotowedstrijd
Aan de expositie van de „Fotokring
Zandvoort", die elders in dit blad
wordt besproken, was ook een wed-
strijd verbonden. De jury, bestaande
uit de heren A. de Brouwer, K. Pot
en A. Boshuizen, kende de volgende
prijzen toe:

Beginners: 1. P. H. v.d. Klugt,
met lof van de jury; 2. mevrouw P.
Karsdorp-Blok; 3. mej. M. C. E. van
Hüüksloot. Eervolle vermelding: me-
vrouw E. A. van der Mije-Brandt en
de heer J. Hoogendijk,

Gevorderden: 1. R. G. Bannink;
2. J. E. Kalshoven; 3. H. K. van Es
en H. Vos.

Hoofdklasse: L. van der Mi je, met
lof van de jury.

Inwoners (niet-leden); 1. G. H.
Haagmans. Eervolle vermelding: R.
Maas.

Kleurendia's: 1. L. van der Mije;
2. R. G. Bannink; 3. J. E. Kalsho-
ven. Eervolle vermelding: D. den
Adel.

Puzzelen in avonduren
Zaterdag 8 april a.s. organiseert de
Motorclub „Zandvoort" een avond-
puzzelrit voor auto's en motoren. De
lengte van het traject is ongeveer
50 km. De start vindt om 21 uur
plaats bij „De Vijverhut".

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 . Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau, Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
Renault service-dealer

2071 Borlogebedrijf O. Waaning,
. •• '. •:• ,-Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

• 2231 Boekhandel vjh Esvé .
Grote Krocht 17

2135 Oertenbachs, 'Drukkerij,
Zandvoortse Courant,
Achterweg l

Sport en spel
Zandvoortmeeuwen
Uitslagen vrijdag 31 maart:
Vriendschappelijk:

Zandv.m. 4-High Street F.C. 2-3
Uitslagen saterdag l april:
Vriendschappelijk:

Zandv.m. 2-High Street F.C. 4-3
Competitie:

Zandvoortm. 2-SVJ 2 4-1
Zandvoortm. 3-SVJ 4 9-1

Uitslagen maandag 3 april:
Zandvoortm.-QSC 1-4
BSM 4-Zandvoortm. 4 5-10
Zandvoortm. 6-Renova 3 0-4
Zandv.m. 7- Hoofd. Boys 3 2-2

Junioren:
EDO a-Zandvoortm. ae uitg.
Zandvoortm. c-Ripperda a 4-1
DSB a-Zandvoortm. d 3-3
Zandvoortm. e-DCO b 7-3

Programma saterdag 8 april:
6 Zandv.m. 2-Kinheim 2 15 u.

Oefenwedstrijd adspiranten:
Elftal X-Elftal Y 14 u.

Programma sondag 9 april:
Zandv.m. rurmersteijn 14.30 u.
HBC 2-Zandvoortm. 2 12 u.

21 BSM 2-Zandvoortm. 3 12 u.
59 Zandv.m. 6-Ripperda 7 9.45 u.
67 SHS 3-Zandvoortm. 7 12 u.
90 Zandvoortm. 8-DSB 5 9.45 u.

Junioren:
101 Zandvoortm. a-Schoten a 12 u.
120 Zandvoortm. c-HFC c 9.45 u.
136 Zandv.m. e-EDO e 12.30 u.

Ranglijst Zandvoortmeeuioen
De stand in afdeling West,
se A, ziet er als volgt uit:
Purmersteijn 18 11 3 4
H.R.C. 18 11 2 5
Q.S.C. 18 9 5 4
Vitesse '22 17 8 5 4
V.V.A. 18 8 5 5
Watergr.m. 17 8 3 6
Zandv.m. 17 6 6 5
V.V.B. 18 4 6 8
West-Frisia 18 5 4 9
Alc. Victrix 17 5 3 9
De Kennemers 18 l 9 8
W.F.C. 18 3 3 12

2e klas-

25 38-24
24 44-27
23 41-24
21 46-42
21 35-33
19 30-33
18 31-31
14 27-30
14 29-36
13 35-28
11 20-40
9 25-53

Opstelling Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal ' van Zandvoort-
meeuwen komt a.s. zondag in de
ontmoeting tegen Purmersteijn 'in
de volgende opstelling uit: Ter Wol-
beek; Stokman ..en Stobbelaar;
Water, Kerkman en Kraaijenoord;
Visser, Koning, Van der Steen,
Jacobs en Halderman.

R.K.S.V.„The Zandvoort Boys"
Uitslagen maandag S april:

NAS 3-TZB l
(TZB kampioen)
TZB 2-DIOS 2
TYBB jun. a-TZB a
BSM jun. b-TZB b

Programma zondag 9 april:
39 TZB 1-Halfweg 3
53 TZB 2-HFC 9
70 TZB 3-Bloemendaal 7
91 TZB 4-EDO 9

1-2

2-6

3-4

14.30 u.
12130 u.
14.30 u.
12.30 u.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de Ie ronde voor het kam-
pioenschap van april, de stand is:
1. P. Paap; 2. H. ten Broeke; 3. J.
Nijs; 4. T. .Veen.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Ondanks het minder fraaie weer is
er zaterdag en maandag j.l. toch ge-
hockeyed. Zaterdag vond een ont-
moeting plaats tussen een elftal van
de Zandvoortse Hockeyclub en een
elftal uit Engeland, de Troglodytes.
De wedstrijd werd door de bezoe-
kers met 2-0 gewonnen.

2e Paasdag speelde Zandvoort
een competitiewedstrijd tegen HBS
8. Zandvoort won de ontmoeting met
4-2.

Een gemengd Z.H.C.-elftal nam
deel aan het toernooi van Stravvber-
ries en eindigde op de derde plaats.

Een onderlinge wedstrijd op
Duintjesveld tussen Mixed A en
Mixed B werd met 2-1 door het eer-
ste elftal gewonnen.

De uitslagen luiden:
Heren: ZHC 4-HBS 8 4-2

Strawberries-Mixed ZHC 2:
derde plaats voor Z.H.C.

Mixed ZHC a-ZHC b 2-1
Het programma voor a.s. zondag is
als volgt samengesteld:

Strawberries 6-ZHC heren 4
Mixed ZHC X-Mixed ZHC Y 11 u.
Veteranen-Kraaien 12.30 u.

Jeugd, zaterdag:
Strawberries f-Jongens c

Adspiranten, zaterdag:
Strawberries-Beren
Alliance w-Konijnen
Rood Wit y-Mecki's
Wolven-Boxers ' '

K.J.C. ..De Kroon"
De stand na de koppelwedstrijd luidt
1. J. Koper-Paap 6083 p.
2. Trouw-Koper 5528 p.
3. R. Jack-C. van'Goor 5488 p.
4. mevr. Kraaijenoord-Visser 5367 p.

Burgerlijke Stand
31 maart-6 april 1961

Geboren Vïctorina en Victor, resp.
dochter en zoon van E Bol en V. M.
Pijcke; René, zoon van W. Penning
en M. Lever; René Cornelis Wilhel-
mus, zoon van F. W. Castien en C.
H. B. van Kessel.

Ondertrouwd: Jonkheer Henrl
Alexandre Ghislain Theodore Bosch
van Drakenstein en Antonia Sophia
Henriette de Beer.

• Getrouwd: Cornelis Stringer en
Cornelia Keur; Gijsbert Jan Paap
en Kitty Uijleman.

Overleden: Albertus Jacob. Graf-
felman, 62 jaar, gehuwd met G. de
Vries.

Geboren buiten de gemeente:
Petra, dochter van A. Paap en E.
Willemse.

Overleden buiten de gemeente:
Adrianus Kromhout, 69 jaar, ge-
hu wd met A. van den Bos; Nehemia
Winter, gehuwd met W. H. E. Rou-
wenhoff.

20e autosprints RAC-West
Op het circuit van de badplaats zijn
op maandag, tweede paasdag, door
de RAC-West voor de twintigste
maal autosprints gehouden. De uit-
slagen waren:

Klasse l, tot 800 cc: 1. Dijxhoorn,
Den Haag, NSU Prinz 85,76 p.; 2.
Wesseling, Den Haag, Fiat 600 99,18
pnt.; 3. Van Lennep, Aerdenhout,
Fiat 600 100,62 p.

Klasse 2a, 800 tot 1200 cc: l.Vink,
Maasland, Messerscmidt 93,14 p.;
2. Moggre, Den Haag, Dauphine
Gordini 98,70 p.; 3. Jonker, Haarlem
Saab 98,84 p.

Klasse 2b, 800 tot 1200 cc); 1. Te-
gelaar, Bennebroek, Volkswagen,
99,76 p.; 2. De Vlugt, Aerdenhout,
Anglia, 99,92 p.; 3. Marijke Engle-
mert, Den Haag, Skoda, 99,96 p.

Klasse 3, 1200 tot 1600 cc: 1.
Troost, Emmeloord, Mercedes, 100,08
p.; 2. Ilcken, Amsterdam, Borgward,
111,53 p.

Klasse 4, 1600 cc en hoger): 1. Fi-
let, Heemstede, Sunbeam Talbot,
113,03 p.; 2. Den Ouden, Rotterdam,
Citroen, 135.54 p.; 3. Van Wijk,
Overveen, Mercedes 220, 136,16 p.

Sportklasse l, tot 1600 cc: 1. Van
Weezenbeek, Den Haag, Fiat Abarth
89,06 p.;. 2. Swart, Wassenaar, Fiat
Abarth 93 p.

Sportklasse 2, 1600 cc en hoger:
1. Schous, Haarlem, Porsche 1600,
85,54 p.; 2. Englebert, Den Haag,
Austin Healy, 105,94 p.

Sparen in Zandvoort
Aan het postkantoor te Zandvoort
werd gedurende de maand maart in-
gelegd een bedrag-van ƒ 104195,30,
en uitbetaald ƒ 108.967. Het aantal
nieuwe boekjes bedraagt 17.

. *
De inleggingen, bij .de, iNutsspaar-
bank Zandvoort bedroegen in de af-
gelopen maand ƒ Ï324.410,— en de
terugbetalingen ƒ j'274.932,— zodat
het spaaroverschot ƒ 49.478,— be-
liep. Het spaartegoed steeg hier-
mede tot een totaal-bedrag van
ƒ 3.526.165,-.

In de afgelopen maand werden
voorts 67 nieuwe spaarders inge-
schreven, waarmede het totaal aan-
tal spaarders steeg tot 3.400.

Zandvoortse Korfbalclub
Tweede Paasdag behaalde een Zand-'
voortse combinatie een 4-2 over-
winning op een combinatie van
Nieuw-Flora. De stand bij het in-
gaan van de rust. was 2-2.

Voor a.s. zondag staan de vol-
gende wedstrijden op het program-
ma: Zandvoort l tegen Aurora 4
en Nw Flora b tegen Zandvoort b.

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de
maand maart ziet er als volgt uit:
1. J. Hoogendijk 24523 p.; 2. H. Mo-
lenaar 24037 p.; 3. IJ. van 't Her.t
23985 p.; 4. mevr. Roest 23849 p.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Gheorghi - De zweep.
Plaidy - Marie Antoinette.
Tsjechow - Wanjka en Kasjtanka.
Saint-Exupéry - De kleine prins.
Bridge - The partnguese escape.
Jouhandeau - l'Eternel proces.
Ontwikkelingslectuur
Daglish - Onze huisdieren \
Lectura 1959.
Pidouy - Afrika. •
Pieterse - De foxterrier.
Swenzfeger - Over postzegels ge-

sproken
Zeylmans - Rudolf Steiner.

Daar kunt u heen
Monopole:

Vrijdag 7 tot en met zondag 9 april,
S uur: film Boris' Mitrov, Russisch
spion.
Maandag 10 en dinsdag 11 april,
S uur: film Suddenly, last summe'.
Woensdag 12 en donderdag IS npril,
8 uur: film De kindevloklcer.
Zondagmiddag 9 april 2.30 uur
film De pechvogel.

- *
Stadsschouwburg:

Zaterjdag 8. april;-8 üür: toneelgroep
Ensemble met Valstrik voor een
man alleen.
Zaterdag 9 april, 8 uur: Toneel-
Ensemble met Mijnheer Die 'en Die.
Woensdag 1& april, 8 uur: Amster-
dams Ballet.

FAMILEEBERICHTEN

Verloofd:
INGE WALRECHT
ANDREW SAROSI

San Marino (California)
1551 Pasqualito Drive
2 april 1961

Tot onze grote droefheid 'over-
leed na een langdurig geduldig
gedragen lijden, voorzien van
de Genademiddelen der H.
Kerk, mijn • lieve man, onze
zorgzame vader, behuwd- en
grootvader, onze lieve oom

ADRIANUS KROMHOUT
op de leeftijd van 69 jaar.

A. Kromhout-van den Bos
J. M, Bisenberger-Kromhout
J. G-. Bisenberger
H. A. Spierieus-Kromhout
J. Spierieus
Kleinkinderen,
Neven en nichten

Zandvoort, 3 april 1961
Nicolaas Beetslaan 26
De overledene is opgebaard in
een der rouwkamers Zijlweg
63 te Haarlem. Bezoeken van
twee tot half vier en des
avonds van half acht tot acht
uur.
De H. Mis van Requiem wordt
gezongen in de Parochiekerk
van de H. Agatha, Gr. Krocht
43 te Zandvoort op zaterdag
8 april om 9 uur, waarna de
begrafenis zal plaats vinden
tegen 9.45 uur op het R.K.
kerkhof aldaar.
Rozenkransgebed vrijdagavond
om half acht in bovengenoem-
de kerk.

Dankbetuiging
Voor het overstelpende bewijs van
medeleven bij het overlijden van
onze geliefde man' en vader, betui-
gen wij langs deze weg aan allen,
die hiervan blijk gaven, onze wei-
gemeende dank. - '

Uit aller naam
M. C. Molenaar-de Jager,

Zandvoort

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en
A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
P. Vijlbrief
Hogeweg 43, telefoon 3355

WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout .

^ „V,3-11 Lennepweg 57„..telefoon.-1294.
APOTHEEK:
8 t.m. 14 april: •

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71,.
telefoon 3073

Nachtdienst van .18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor apoedg»-
vallen. ' . . . . • ' ,
Zondag 9 april

Dierenarts J. Beijers .
Raamsingel 28, Haarlem, telefoon
13164

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 9 april

10.30 uur: ds. C. de Ru: Bediening
van de H. Doop.

Jeugddienst in het Jeugdhuis:
19 uur: ds. J. C. Remijn van Sant-
poort.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: spr. de heer D. L. Nie-
veld.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 9 april

10.30 uur: ds. C. P. Hoekema, d.g.,
uit Haarlem.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. H. Luikinga, d.g.,
uit Zaandam.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
Zondag 9 april

10 uur: ds. P. de Ruig van Haar-
lem-Noord.
17 uur: ds. P. de Ruig. Gat. Z. 21.

PAROCHIE H.H. AGATHA,
Jtnte Krocht

Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.
Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur. -
Om 19.30 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 uur; om 19.30 uur Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND '
Dinsdag 11 april

15 uur: samenkomst in Pniël, Zui-
derstraat 3.
Spr. Zr. B. Helmhout.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond ' ,.
8 uur Paradijsweg no. .16.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 9 april, 9.45 uur, 402 mr ra-
diotoespraak door C. H. Schonk. On-,
derwerp:. „Humanisme: een..,leyensr ; ?•;
overtuiging". ; ; • ; . ' • ~ • • , '\t"i-x:'~'.i'liv" •.'!,*<•

Congres in Bouwes " '
Woensdag 1'2 april- vindt: i
Bouwes een congres van..de,Ned.
Boekverkopersbond plaats.



D
Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. •+• 7 et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str, 2, tel. 3652
Thans ook tel. 4200
WONINGRUIL
aangeb, in Haarlem-C. vrij
ruimbovenhuis. Ruiling ge-
vraagd, 'huur- of koophuis
te Zandvoort. Br. nr. 2708
bur. Z. .Crt.

WOONRUIMTE gevr. v.
mei, juni, juli en aug., evt.
langer v. gez. jn. 2 kind.
Br. nr. 2709 bur. Z. Crt.

A.s. echtp. zoekt l of 2
KAMERS m. vrije keuk. p.
15/8—1/9. Indien noodzake-
lijk gen.' er 's zomers uit te
trekken. Br. nr. 2706 Z.Crt

VERMIST op ie Paasda'g:
DAMESFIETS, Ei g. erg
gedup. Teg.- kl.' bel. terug
te bez. • C. Keur, Koning-
straat 4. - •-••'

Te koop gevr.: STRAND-
KAR. Bussink, De Schelp,
flat 17, Dr. Gerkestraat.

Huis te koop gevr.
liefst nieuwbouw m. gar.
Telefoon 4403 en 4160.

Te koop gevr. door inw. v.
Zandv. , stukje GROND of
HUIS. Mag- .ook bouwval-
lig zijn', moet wel verbouwd
kunnen! worden. Br. ond.
nr. 2707 bur. Z. Crt.

Mevr. Boeljon, Boulevard
Paulus Loot 61, vraagt
nette zelfstandige HULP
voor 4 óf •5~-ochtenden .per
week.;;Telefoon 2902. :j ,
Gevr'. ' jonge WERKSTER
,v9or '$ . ..maandags en' 's
woensdags. Mevrouw v'.d.
Storm, TSmmaweg 19.

Gevr.. HULP voor l ocht.
of middag p.w. Linnaeus-
straat l, flat 3, tel. 3214.

Gevr. MEISJE ;voor winkel
en huishoudelijke bezig-
heden. Br. onder no 2710
Z. Crt.

Gevraagd:

jongen of meisje
ter opleiding in

Boekbinders] Aibias
Thans gevestigd
Haarlemmerstraat ISachter

Privé-adres (na 6 uur):
Ten Kateplantsoen 6

Gevr. JONGEN met U.T.S.,
L.T.S., M.U.L.O. of derg.,
om opgeleid te worden voor
het maken van bouwkundi-
sre begrotingen, bestekken
en werkplannen. Technisch
bureau C AL C U, Lijster-
straat 7, tel. 2383.
Gevr. NET MEISJE. Mevr.
Ter Bruggen, Zandvoortse-
laan 41, tel. 3418.
Gevraagd:
nette slagersleerling

of jongen
die in het slagersvak wil
worden opgeleid. Slagerij
D. Boon, Schoolstraat 3,
telefoon 2939.

Te koop: prima 2-p. OP-
KLAPBED 130 br, m. ka-
pokmatr. ƒ100; ruime 3-zits
salonbank-/ 95; 2 glasdeu-
ren m. 2 ramen ƒ 20.-
Haarlemmerstraat 16,
ZONNE LIGSTOEL te koop

koop,' vérstelb. in versch.
standen; ook te gebr. als
bed of bank, z.g.a.n. Zee-
straat 60 na 6 uur.
Te koop binnen en buiten
DEUREN en KOZIJNEN
met glas. Te bevr. N. Boon
Haarlemerstraat 19.

Te koop: bl. moderne
KINDERWAGEN, Smits,
Diaconiehuisstraat 5.

Te koop: moderne WIEG
met tule kroontje.
Koningstraat 31.
T.V. 43 cm met half jaar
garantie, ƒ 275,-. J. Kerk-
man, Burg. Beeckman-
straat 36, tel. 4307.
HUISK. AMEUBLEMENT,
old finish te koop. Grote
Krocht 28a.
Te koop: 2 pers. OPKLAP-
BED m. omb. t.e.a.b.
Kostverlorenstraat 29.
Te koop: Lely INVALIDE-
WAGEN met J.L.O.-motor,
duozitting, z.g.a.n. Te bevr.
mevr. Ruf, Haarlemmer-
straat 43, tel. 2731.
GROTE VOGELKOOI te
koop. Telefoon 2398.
2 pers. SLAAPBANK en
VOLIèRE te koop. Haar-
lemmerstraat 94, tel. 3417.

Haarlemse Kweekschool
voor pedicure en'Voetkunde
AANVANG N I E U W - E
C U R S U S EIND APRIL.
Off. examen onder ausp.
v. Algem.. Nederl. Org. v.
Voetverzorging. Inl. en
prosp.: F. A. Beelen, .Kolo-
riel Clarklaan .12, Aèrden-
hout, tel..'025ÓO-42818. "'

Voor al uw M E T S E L -
WERK-naar W. Driehuizen
Marisstraat J3, tel. 3891.

WIE WIL de maanden ju-
ni, juli, aug. op mijn 2 kin-
deren PASSEN, 3 en l jr.
Br. nr. 2705 bur. Z. Crt.
THUISWERK GEVR. Br.
nr. 2701 bur. Z. Crt.

Te koop met woningmil:
E E N W O O N H U I S

ih goede staat in centrum dorp, bev. 6 kamers, keu-
.ken, kelder, ruime bergplaats, eigen grond. Prijs
ƒ 26.000,—, waarbij in ruil gevraagd kleine huurwon.
eveneens in Zandvoort.
Inl. mak. J. Boogaard .jr, tel. 2210, Regentesseweg 7.

B.z.a. M E I S J E als hulp
i.d. huish., heeft ervaring,
houdt van kinderen. Br. nr.
2704 bur. Z: Crt.

Jonge vrouw b.z.a., v°°r
INCASSOWERK. Br. nr.
2702 bur. Z. rt.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Biaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

AMANDA BALKE
VOETKÜNDIGE

ACHTERWEG t
Afspraken via tel. 2135
Behandeling aan huis.
Corr. adres: Wouwerman;
straat 27/1, Haarlem.

Krijgt u gasten ?
Geen bezwaar? 'WrJ- verhuren1 bed-
den, ledikanten,..dekens;:tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid. ' •
DORPSPLEN ,2, TELEFOON 2164

WOL
in alle soorten!

-koopt ü -voordelig in

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a, telefoon 2099

DE-NIEUWSTE-"BREI- L - -
PATRONEN' VOORRADIG!

DAMES,- DOET IN -DEZE. DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat . l, telefoon 2682
500 gr. entre;cote ƒ 3,00
750 gr. "riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen, 2,75
750 gram schouderkarbonade... 3,50
750 gram ribkarbonade 3,75
500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:
100 gram ham en
100. gr. gekookte worst, samen 0,95
100 gram pekelvlees' en
100 gr. gekookte worst 0,75
100 gram ham en
100 gram gehakt 0,75
150 gram. rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje -Unox- weense worstjes 0,95
Ook voorradig eerste . kwaliteit
diepvries kuikens.-

Tweede meisje l
gevraagd
voor de winkel.
Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15.

Salon voor
voetverzorging

Hilly Belle
MED. GEDIPL. CHIROPODISTE
Cort v.d. Lindenstraat 44, tel. 4080

GEVRAAGD

MEISJE
voor, winkel en lichte administratie.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l, telefoon 2135

Hebt u bedrijfskleding nodig?
i Wij hebben een grote keuze, o.a.
jlbakkerskleding, koksmutsen, slof-
f fen en broeken, overalls in wit,
khaki en blauw. Gesorteerd in
heren overhemden, dames dusters,
Ook voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen, matjes enz.
bij het van ouds bekende' adres

R.._ van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Het Wonder van Zandvoort
"'De goedkoopste zaak

hebben alles voor
de schoonmaak

Sponzen, zeemlappen, boenders,
stoffers, kastpapier, houten en me-
talen trappen, Balatum, Linofelt,
deurmatten.
SWALUESTRAAT 9, TELEF. 2418

lijdelijk iedere dag een
GRATIS Philips televisie
Ook voor u die kans!
Indien u heden bij ons uw
PHILIPS TELEVISIE bestelt, heeft
u de kans. Vraagt bij ons inlichtingen.
PHILIPS TELEVISIE vanaf ƒ 645,—
43 cm. beeld.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld f 895,-.
PHILIPS RADIO, nieuwe modellen.
PHILIPS draagbare radiotoestellen, all tranis, met aansluiting voor
uw gramofoon.
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde.
Bezoek met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen u gratis
uit een thuis.
Wij regelen desgewenst na persoonlijk overleg de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPBCIALIST F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Electrolux
De S 36 - de nieuwste Electrolux 110 Itr.
compressorkoelkast! Afmetingen: 99x48x
61 cm. Deur met 3 rekken, ruime groente-
lade, verstelbare roosters...Prijs f 498.-

E L E C T R O L U X KOELT DE W E R E L D !

Fa. Schuilenburg
.Grote Krocht 5-7, Zandvoort
Telefoon 2974

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
POSTSTRAAT 12
t.o. consultatiebureau
Telefoon 4395

Erkend
ziekenfondsleverancier

Bert geeft de
hoogste waarde
Lompen 25 et kg; kran-
ten 5ct, tijdschriften 4 et,
carton 3 et p. kg verpakt.
Haarden, ijzer, koper. Te-
vens zolder- en kclderop-
ruimingen. l'Amistraat 17,
tel. 4376. Pakhuis Para-
dijsweg.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Bloemzaden en bollen
Bloemenmagaz. ,Noord'

M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraat

VELO Wasmachines
Combinaties v.a. 'ƒ 598 met
2 motoren. Velo wasmachi-
nes v.a. ƒ 179. Uw oude
wasmachine heeft nog
steeds hoge inruilwaarde.
Ook uw adres voor KOEL-
KASTEN, GASFORNUI-
ZEN, TV, RADIO enz. enz
Velo, Schoterweg 34, Haar-
lem; Velo, Zeestraat ST,
Zandvoort. Vraagt vrij-
blijvend demonstr. aan huis

Firma de Grebber
VOOR STOFFEERWERK
Haltestraat 4, telef. 3740

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt ^ege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Snelstomerij voorheen
Schoolstraat nu ook p.

adres: Kerkstraat 26.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 8 april, 8 uur
Toneelgroep Ensemble

Valstrik voor
een man alleen

Zondag 9 april, 8 uur
Toneelgroep Ensemble

Mijnheer
Die en Die

Woensdag 12 april, 8 u.
Amsterdams Ballet

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

Financiële instelling op spaargebied zoekt voor haar
BUITENDIENST in Zandvoort en omgeving

adspirant adjunkt inspekteurs
. . . „ . . . , ,
in de leeftijd 'van 25 tot 40 'jaar." ""'' ' '•'• '"
Voor deze f,unk.tie's - die jn de, laagste funktie een
garantie inkomen van"/ 500',- peï' 'maand geeft — zijn
persoonlijkheid, behoorlijke algemene ontwikkeling,
vlotte omgangsvormen en uitstekende representatieve
kwaliteiten een eerste vereiste.
De mogelijkheid om zich op deze funktie's voor te
bereiden tijdens het huidige beroep' is ook aanwezig.
Brieven met volledige antecedenten worden ingewacht
onder nr. 2703 bur. van dit blad. .

N.V. Algemene Kiosk-Onderneming „A.K.O" vraagt

verkoper/verkoopster
voor de verkoop van lectuur in winkel te Zandvoort
gedurende de seizoenmaanden.
Solliciaties te richten aan Singel 282, Amsterdam.

Vacature gemeentepolitie Zandvoort
Voor een vrouwelijke kracht bestaat de gelegenheid om
gedurende de zomermaanden te worden aangesteld als

assistente bij de politie
te Zandvoort tegen een bruto week-salaris van ƒ 52,25.
Betrokkene zal worden belast met het toezicht op in
bewaring genomen kinderen in de politiepost' op het
strand. De aanstelling geschiedt voor de i Pinkster-
dagen, de zondagen, woensdag- en zaterdagmiddagen
in de maand juni en op alle dagen in de .maanden
juli en augustus.
Sollicitaties voor deze vacature gericht aan de bur-
gemeester van Zandvoort behoren te worden gezonden
naar de hoofdinspecteur van politie te Zandvoort.

WELKE R.K. FAMILIE uit betere stand,, zou in de
zomervakantie enkele weken onze kinderen, jongen
van 13 jaar en meisje van 12 jaar, in Zandvoort als

BETALENDE LOGÉ'S
kunnen ontvangen? Familie Janssen, Rivierenlaan 34,
Amsterdam-Zuid, telefoon 020-730545.'

ïxt één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFF EN B E R G
Telefoon 20085, ;Haarlem

• INSTRUCTEUR D. •. OFFENBERG , ; ' ' . ; !
Nic. Beetslaan. 52, tel. 4267, Zandvoort'

Vervang toch uw oude opklapbed tegen een

MODERNE SLAAPBANK
Uw kamer krijgt een geheel ander aanzien.

Woninginrichtmg „'t Interieur"
STATIONSPLEIN 15

De samenwerkende winkeliers aan de Grote Krocht
hebben tijdens de paasdagen de straat verlicht, die
er zijn mag.
Zij was daarmede de meest toonaangevende straat
tijdens de paasdagen. Hulde voor dit initiatief!
In de toekomst zal de Grote Krocht nog wel-, meer
van zich doen spreken. :

Op de Grote Krocht is gevestigd de

FIRMA NQOY
de speciaalzaak op het gebied van.
TEXTIEL en MODE, in enorm grote
sortering.

Ook voor nylonkousen de grootste in Zandvoort
op dit gebied! • r .• ,
NAADLOZE NYLONS vanaf ƒ 1,75

Alleenverkoop in Zandvoort van „Roulette" '
In stepins en bustehouders diverse modellen. .
Ook voor de HEREN brengt Nooy steeds iets aparts.
Groot in het kleinvak.

rNQOY
*• ZANDVOORT

Grote Krocht

Showroom Raadhuispïein naast V.V.V. en in
Hotel-restaurant Bouwes, Hotel-resaurant „Queenie"

Steeds S stappen voor

FINANCIERINGEN
Auto's 5% en alle verzekeringen
C. TEROL, BRUGSTRAAT 5, TEL. 2898

Verwacht U Duitse gasten?
Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit het Rheinland
URTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer, Tempeliersstr.57 Haarlem, lal. (02500) S1561

Als, uw hummels de woning verlaten
Laat het laatste dan zijn van uw praten
'n LET OP 'T VERKEER
Ook al klinkt heel vaak weer
Hun „ja mams" wat licht'lijk verwaten.

Kijk uit!
Zo nodig door een bril van-.

dat 's veilig ' ,
L o oma n

Elke fijnproever:
"prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

r n-on-Kt*JhOKENZ
BLAUPUNKT

In onze showroom tonen wij U het allernieuwste

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

l. KEUR
Electro-radio-technisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 7 t/m ZONDAG 9 APRIL, 8 uur
Ernest Borgnine, Kenoin Mathews

Borïs Mïtï»oy,
Russisch spion

Een sensationele en spannende geschiedenis, die
waar gebeurd is! 14 jaar.
MAANDAG 10 en DINSDAG 11 APRIL, 8 uur

Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, Ka-
tliarine Hepburn

last
(Maar toen van de zomer)

18 jaar.

WOENSDAG 12 en DONDERDAG 13 APRIL,
8 uur

Gwen Watford, Patrick Allen

De kindep>Ës»kker»
Een aangrijpende speelfilm, met een climax,
die u de keel dichtsnoert! 38 jaar.

ZONDAGMIDDAG 9 APRIL, 2.30 uur

Joe Brown dwazer dan ooit In

De pechvogeB
Alle leeftijden

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke 6 Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 — TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en G-RAFWERK.

Bediening, prijs en kiualiteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten bloemzaden en bollen

Grote meubilaire veiling
op donderdag 13 april

's morgens 10 uur in het veilinggebouw
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

afkomstig van diverse inboedels w.o. ook terrasgoe-
deren, schilderijen, gasfornuizen enz. enz.

Kijkdag op woensdag 12 april
van 2—8 uur.
Inlichtingen telefoon 2164. Dir. P. Waterdrinker.

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes
Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Nu heerlijk lams- en kalfsvlees
Slagerij Burger
biedt u aan:

Lamsvlees voor de fijne
keuken
750 gram bout 3,68
750 gr. magere lappen... 3,48
750 gram karbonaden 2,38

Kalfsvlees
750 gram frikando 3,98
750 gram lappen 3,68

Rundvlees
750 gr. fijne riblappen... 3,68
750 gram pracht lappen 2,68

Voor de boterham
100 gram ham en 7Q
100 gr. snijworst, samen * 31

150 gram lever, gelard. 0,69

VOOR DE SMULPAPEN:
tong, hausmacher, casseler
rib, rauwe ham, brunswij-
ker, salami, berliner, thee-
worst, enz. enz.

Maandag
en dinsdag
250 gr. bief stuk
tartaar

BRAADKUIKENS
2,30 per 500 gram

Heerlijk!
KIPPOULET

0,46 100 gram

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o 1,25
100 gr. pork en
100 gr. Saks, samen ..

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

FaJ.v.d.Bos&Zn
Tel. 2562, Zandvoor'. Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23

GLAS-ASSURANTIE

In een wip
schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER, keus
uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week
Uw oude stofzuiger heeft in-
ruilwaarde!
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F.H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS

Wij verzorgen uw
SUÈDEkleding volgens

een geheel nieuw systeem
Vraag bij ons inlichtingen

"OME HOUR CB.g&MiNG §EEVIC£"
CHEMISCHE WASSERU - VERVERIJ - MODEL-PERSINRICHTING - STOPPAGE

^ cJlf yuzutJ
HALTESTRAAT 39 — TELEFOON 2810

REPARATIE - VERVEN - STOPPAGE

Staveren
biedt u ZATERDAG a.s. aan:

een heerlijke room chocoladetaart f 1,30
250 gram roombotermoppen . f 1,10
Vraagt ook onze verkopers naar-zo'n

heerlijk krentenbrood . . . f 1,25
of zo'n fantastisch rozijnenbrood f 1,10
Zij zullen u gaarne bedienen.

Bij ,Van Staveren eens geprobeerd, altijd begeerd!

DE NIEUWSTE BANKSTELLEN vanaf ƒ 198,—
CLUBS vanaf ƒ 39,—
DRESSOIRS en BERGMEUBELS vanaf ƒ 139,—

Ook reparatiewerk
SALONTAFELS vanaf ƒ 39,50
EETHOEKTAFELS vanaf ƒ 59,—
EETHOEKEN vanaf ƒ 118,—

Meubelstoffeerderij
„DE GARANTIE"

HAARLEMMERSTR. 95, AMSTERDAM, tel. 247770
Ook kunt u vrijdagsavonds tot 9 uur bij ons terecht.

Koop een goede zonnebril
U hebt er jaren plezier van
o.a. een originele RAY-BAN
Zeiss llmbrol sportbrillen
Vistasan Zon-Ban
Rodenstock Perfa-Color
Polaroid zonnebrillen

BRILIENSPECIALIST LOOMAN
Mr. opticien
Haltestraat 5, telefoon 2174

Erkend fondsleverancier

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

u zei t schilderen!]
Losse oliegrondverfj

a ƒ 1,25 per kg.
[Ouderwetse GLANS-!
[VERF a ƒ 2,25 p. kg j

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

lOutra-verfmalerij
KN.Z. Voorburgwal 231
T Amsterdam-C., telef.l
f43542 (naast Wijers)!

(Moderne kleur-
specialisten}.

Verzending door
geheel Nederland

Lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,05
Tijdschriften p. kg 0,04
Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!
A K E R S L O O T

Pakhuis Schelpenplein 7
Telefoon 2845

U belt en wij komen.

Een grofe fles
Bij elke 2 pakjes vet of

(va n 92 cent)
(extra margarine uitgezonderd)

met een xakje

edelbouillonpoeder

samen voor 98 cent

voor slechts EEN DUBBELTJESREEP

D cent
bij 250 gram koffie

of 50 gram OploskoHie

De koffie, die U graag drinkt (want deze
aanbieding geldt voor alle soorten!) en

meteen een lekkere traktatie erbij,
'n Kandijkoek van 75 et. voor 'n kwartje.

Vers gebakken in eigen bakkerij.

Dat hoort bij koffie met koek: koffie-
melk. Daarom deze week koffiemelk
van 92 cent voor slecht 82 cent en
koffiemelk van 72 cent voor 62 cent.

Profiteer er meteen van.

In een wip heeft U een geurige bouillon
met bolletjes klaar. Erg gemakkelijk.
Voordeel deze week 19 et. en dan nog

Uw kassabon voor 10°/o korting

Sla nu wat kersverse pakjes in en
profiteer voortaan altijd van 10°/o
korting op margarine. Dat maakt heel
wat uit op zo'n veelgebruikt artikel.



Redaktie en
Achterweg l
administratie:
Postbus 23
Telefoon 2135
Giro 52 33 44

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. Ijs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Poging tot karakterschets
van opbouw en bestal van t.v. in Amerika

In de Verenigde Staten is televisie overwegend een commerciële onder-
neming, waarbij de programma's door de „adverteerders" worden ge-
financierd. Kijkers behoeven dan ook geen kijkgeld in een of andere
vorm te betalen. Alleen voor educatieve uitzendingen worden overheids-
gelden aan de programma's besteed.
Deze situatie is een uitvloeisel van de opvattingen van de Amerikaanse
samenleving. De Federale Commissie voor Communicatie (F.C.C.) is
een lichaam dat in het leven is geroepen door het Congres en dat be-
last is met het aan personen of rechtspersonen verlenen van. een be-
schikkingsrecht over een bepaald deel van de aether met de bedoeling
winst te maken, mits de concessionaris zal handelen' in het algemeen
belang. (Er zijn thans 544 particuliere t.v.-stations in de lucht).

Een algemeen aangehangen stelling
is n.l. dat men winstgevend een
zaak kan drijven en toch daarbij
het" algemeen belang dienen. De
verdedigers van deze stelling voe-
ren aan dat het publiek uitsluitend
door een particuliere onderneming
goed kan worden gediend en zij
stellen zich daarom teweer tegen
elke verruiming van de ordende
macht van de FCC.-Zij, die kritisch
staan tegenover 't oestaande zend-
stelsel, zijn er van overtuigd dat
het openbaar belang niet kan wor-
den gediend door een soort bijpro-
dukt van winstbejag en dat er dus
een stelsel, waarbij het maken van
winst is uitgesloten, voor in de
plaats moet komen.

Van dit laatste stelsel bestaat in-
derdaad een voorbeeld in de educa-
tieve t.v., ook wel. genoemd onder-
wijstelevisie. September 1960 waren
er .vijftig dergelijke zenders in de
aether, die of staatsgewijs gesubsi-
dieerd worden of uit overheidsgel-
den en particuliere bijdragen gefi-
nancierd worden. Naar verwacht
wordt zal het- aantal, van deze zen-
ders in-de komende jaren tot hon-
derd stijgen.

Een derde van1 deze zenders werkt
op ultra-hoge frequenties, die vrij-
wel niet door de particuliere zenders
worden gebruikt. De programma's
kunnen ook niet worden ontvangen
zonder gebruik van een voorzet-ap-
paraat bij het t.v.-toestel. Het ge-
bruik van het voorzetapparaat komt
er in de meeste gevallen op neer,
dat nu uitsluitend de educatieve
programma's kunnen worden ont-
vangen.

Voordat door technologische ver-
anderingen de commerciële en edu-
catieve zenders op voet van gelijk-
heid zijn gekomen, dient een nuch-
ter waarnemer van het huidige stel-
sel naar middelen te zoeken, waar-
door de commerciële zenders er toe
kunnen worden genoopt eveneens de
belangrijke minderheden te dienen,
zelfs al zou dit het gevaar voor ver-
lies aan kijkers en winst inhouden.

De situatie is extra gecompliceerd
door de opbouw van de omroep.

De FCC verleent slechts zendver-
gunning aan afzonderlijke zendsta-
tions. Bij de Amerikaanse t.v. ligt
de macht echter voornamelijk in
handen van zogenaamde „net-
works". Tot dusver zijn de net-
works evenwel nog niet gedwongen
vergunning aan te vragen voor hun
werkzaamheden. Zij staan evenwel
niet geheel los van de wet: zij val-
len althans door minsten een van
hun aktiviteiten onder de wet.
. De kern van elk der drie grote

networks — American Broadcasting
Company, Columbia Broadcasting
System en National Broadcasting
Company — vormt de groep zen-
ders die hun eigendom is en die zij
exploiteren. Elk van de drie heeft
een zender in New York, Chicago
en Los Angeles, drie grote centra
van de programmaproduktie. Het
hangt van tal van omstandigheden
af waar zich de andere eigen zen-
ders van de networks bevinden.
Maar het is een network of onaf-
hankelijke maatschappij verboden
meer dan vijf eigen zenders te be-
zitten. Als eigenaar van ieder vijf
zendstations staan de networks bo-
vendien onder jurisdictie van de
FCC wat betreft deze stations.

Ingewikkelder is de betrekking
tussen de networks en de onafhan-
kelijke zendstations die „affiliates"
(aangesloten zenders) worden ge-
noemd. De drie networks hebben
elk rond honderdvijftig affiliates,
want slechts enkele onafhankelijke
zendstations . hebben geheel eigen
programma's. De contracten met de
networks zijn dikwijls ingewikkeld,
maar het komt tenslotte in hoofd-
zaak hierop neer, dat een zendsta-
tion bepaalde vaste zenduren tor
beschikking stelt van het network,
waaronder enkele waardevolle aren,
gedurende welke zeer veel mensen
naar de t.v. kijken (bijv. drie uren
tussen 'zes uur n.m. en mldder-
nacht). Op grond van dergelijke

overeenkomsten kunnen de net-
works weer contracten sluiten mei
de „sponsors", de firma's dus die
voor de uitzendingen betalen.

De networks betalen- de verbon-
den zenders voor de ter beschikking
gestelde zenduren — meestal op ba-
sis van het geschatte aantal plaat-
selijke toeschouwers — en stellen
deze zenders andere — niet-betaal-
de — programma's ter beschikking
die de zenders vrij zijn aan te ne-
men of te weigeren. De voordelen
van dit stelsel zijn duidelijk: de
plaatselijke zenders ontbreekt het
aan artisten om continu de uitzen-
dingen samen te stellen, die het
hoofdbestanddeel van de t.v. vor-
men.

De „culturele" gevolgen van het
Amerikaanse stelsel zijn plaatselijk
verschillend. Zo zullen in de ene ge-
meente populaire en serieuze pro-
gramma's ontvangen kunnen wor-
den, hetgeen wenselijk is, maar een
verbonden zender kan wel eens bit-

ter weinig voor de gemeenschap di-
rect doen. Een dergelijke zender
zou in theorie de uren tussen de net-
workuitzendingen b.v. kunnen vul-
len met oude films, zich niets aan-
trekkende van de wensen van de
kijkers en hoogstens de weersver-
wachtingen uitzenden — als daar-
voor door een adverteerder betaald
wordt.

Zo'n uiterste van anti-sociaal ge-
drag is mogelijk, maar het komt
vrijwel niet voor. In tal van niet
eens zo dicht bevolkte streken bc-
vinden zich immers minstens tv/ee
of drie zenders en de concurrentie
naar de gunst van de kijkers is
groot. Bovendien stelt men niet
graag het prestige, verbonden aan
de „dienst in het algemeen belang"
in de waagschaal.

Bij de verkoop van een serie-pro-
gramma's gaat men als volgt te
werk. Aan de adverteerder wordt
offerte met monster (een „pilot")
gemaakt. Wordt dit aanvaard, dan
wordt een contract voor 13, 26 of
39 uitzendingen afgesloten.

In enkele gevallen hebben grote
advertentiebureaus hun eigen plan-
ning-afdeling voor de programma's
én treden zelfs als produktieleider
op. Blijkt een uitzending die het
eigendom is geworden van een ad-
verteerder zeer in de smaak te zijn
gevallen dan kan ze op een ander
tijdstip herhaald worden en zelfs
worden overgenomen door zenders
die in geen verband staan met het
network, dat de eerste uitzending
ensceneerde.

Financieel sterk zijn vooral de fa-
brikanten en verkopers van bepial-
de min of meer noodzakelijke ver-
bruiksgoederen. zoals levensmidde-
len, medicijnen, toiletartikelen, was-
middelen, sigaretten, auto's, benzine
en huishoudelijke artikelen. In de
keuze van programma oefenen de
fabrikanten van deze artikelen in-
vloed uit op de sfeer van de uitzen-
dlng, waarbij ze zorgen voor varla-
tie en spanning.

(Vervolg pagina 3)

Een probleem in cijfers
Nuchtere en ontnuchterende getallen van voedselgebrek

De wereldbevolking groeit nog steeds. Per jaar met 48 miljoen mensen.
Van 1800 tot heden is zij bijna verdrievoudigd. Algemeen wordt ver-
wacht dat, als de huidige bevolkingsgroei aanhoudt, in het jaar 2000
tenminste zes miljard mensen de aarde zullen bevolken.
De bevolkingsgroei is het grootst in de onder-ontwikkelde landen. De
laatste vijf en twintig jaar is in Afrika b.v. de bevolking met 44% toe-
genomen.
Elke dag worden ruim 250.000 kinderen geboren, 200.000 hiervan komen
in de noodgebieden ter wereld.

In Birma haalt een kwart van de
'babies het eerste levensjaar niet.

In Brazilië is dit getal 4'5 van de
100, in Zuid-Afrika 35, in Bolivia
23, terwijl in Nederland nog geen
'twee babies binnen het eerste le-
vensjaar sterven.

Van de twaalf miljoen kinderen,
die jaarlijks in India worden gebo-
ren, sterven er voor hun eerste ver-
jaardag al anderhalf miljoen.

In deze gebieden zijn de kostwin-
ners tenminste drie tot vier maan-
den per jaar werkloos. Ruim 60%
van de mensheid kan lezen noch
schrijven. De medische verzorging
is uiterst miniem, vaak nihil.

In Nederland kunnen minder dan
duizend inwoners over één arts be-
schikken. In de onder-ontwikkelde
gebieden is dit getal gemiddeld bo-
ven de tienduizend, terwijl in som-
mige landen per vijftig- tot honderd-
duizend mensen één dokter is.

Het grootste kwaad, dat van de
honger, viert in de onder-ontwlkkel-
de gebieden echter zijn grootste
triomf en grijpt nog steeds meer
om zich heen. In 1938 was ca. 40%
van de wereldbevolking ondervoed,
in 1958 was dit percentage onge-
veer 60%. Honger en ondervoeding
hebben een kwantitatief en een
kwalitatief aspect. Het kwantitatie-
ve verbetert iets in de laatste ja-
ren. Het kwalitatieve verslechtert
echter.

Algemeen wordt aangenomen dat
een mens dagelijks tenminste 2200
calorieën nodig heeft. In het westen
is het dagelijks rantsoen per per-
soon ongeveer 2700 calorieën. In de
voedselsamenstelling moet dagelijks
tenminste 30 gram dierlijk eiwit
voorkomen. Mensen die dit niet krij-
gen groeien niet volledig uit, hun
weerstandsvermogen wordt aange-
tast en zij zijn voor infectieziekten
zeer vatbaar.

In de hongergebieden krijgt men
slechts 1800 calorieën of minder,
terwijl het menu eenzijdig is sa-
mengesteld. Mineralen, vitaminen
en eiwitten ontbreken vaak geheel.

Het ergste gevolg van de honger

is de hongerdood. Jaarlijks komen
miljoenen mensen van honger en
ondervoeding om. Honger veroor-
zaakt ook ziekten.

Door ondervoeding, gebrek aan
vitaminen en proteïne is de weer-
stand tegen ziekten gering, zodat de
talloze infectieziekten die hun volle
kans krijgen een enorm aantal
slachtoffers maken: tien tot vijftien
miljoen melaatsen, driehonderd vijf-
tig miljoen malariapatiënten, een
kwart van de bevolking van Egypte
lijdt aan trachoom, de slachtoffers
van framboesia en tuberculose zijn
ontelbaar.

Tal van wetenschappelijke onder-
zoekingen hebben uitgewezen dat,
als bepaalde voorwaarden worden
vervuld, de zes miljard mensen die
de aarde in 't jaar 2000 naar schat-
ting zullen bewonen, voldoende zul-
len kunnen worden gevoed.

Het huidige areaal bouwland kan
verdrievoudigd worden en de groot-
ste reserves hiervoor liggen in de
onder-ontwikkelde gebieden.

Van de driehonderd vijftig mil-
joen landbouwgezinnen op de we-
reld, werken er tweehonderd vijftig
miljoen nog met de meest primitie-
ve landbouwgereedschappen. Verbe-
tering hiervan is een van de nood-
zakelijkheden om de grootst moge-
lijke opbrengst te verkrijgen. ,

Zaadontsmetting en zaadverbete-
ring, kunstmest, nieuwe landbouw-
methoden, mechanisatie, ruilverka-
veling, enz. kunnen tot verbetering

Beter slaagt u bij
„'t Interieur"
Stationsplein 15

voor:
bankstellen - huiskamers
slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen
etc.

aah.de,

Het werd tien uur. Het ogenblik van instappen wus daar.
Tul s Want er waren wel enige -minuten nodig om in het pro-
' jectiel af te dalen, de sluitplaat vast te schroeven en de

stellingen weg te nemen.
Barbicane had zijn chronometer op een tiende seconde
gelijk gezet met die van ingenieur Murchison die de vonk

KOU ontsteken, zodat de reizigers op het juiste ogenblik konden nagaan,
wanneer zij de lucht in souden worden geschoten.
Het ogenblik van afscheid was aangebroken. Het was een treffend to-
neel. Zelfs Michel Ardan was, in weerwil van zijn koortsachtige vrolijk-
heid, diep ontroerd. Maston pinkte van onder zijn uitgedroogde oogleden
een oude traan weg, zeker voor deze gelegenheid bewaard. Zij viel op
7iet hoofd van zijn waarde voorzitter.

„Als ik eens -meeging! Nu is het nog tijd!"
„Onmogelijk, mijn oude Maston!" zei Barbicane.
Enige minuten later waren de drie mannen in het projectiel. Zij

hadden de sluitplaat aangeschroefd en de mond van de Columbiad wenA-
de zich vrij en onbelemmerd naar het doel van de reis, ergens in de
hemel.

Nicholl, Earbicane en Michel Ardan waren voorgoed in hun metalen
gevangenis ingekerkerd.

Wie schildert de ontzettende ontroering, die toen door de verzamelde
scharen voer f

De maan gleed, statig aan de heldere hemel. Zij stond in het sterren-
beeld van de Tweelingen en was gevorderd tot halverwege de horizon
en het zenith. Zij werd begluurd gelijk het wild door een jager, alvorens
hij losbrandt.

Een sombere stilte woog als lood op dit gehele toneel. Men durfde
nauwelijks ademhalen. Aller ogen richtten zich op de mond van de Co-
lumbiad.

Murchison hield geen oog van zijn chronometer af. Nog veertig se-
conden, iedere seconde duurde een eeuw.

Na drie en twintig seconden -verhieven zich stemmen.
„Vijf en dertig, zes en dertig, zeven en dertig, acht en dertig, negen

en dertig, veertig! Vuur!!"
Murchison drukte op de knop en de vonk vloog door de lading.
Een vreselijke slag daverde door de lucht, geen menselijke taal is in

staat dat uit te drukken. Een allerverschrikkelijkste vuurgloed deed de
grond sidderen als braakte een vulkaan zijn vlammen uit. De aarde
werd opgeheven. SlecJits aan weinigen gelukte het in dat ogenblik van
schrik het projectiel glorierijk tussen vlammen en damp opwaarts te
sien snellen.

Uit: „De reis naar de maan in 88 dagen en 12 uren."

van de voedselsituatie van miljoe-
nen in de wereld belangrijk bijdra-
gen.

Daarnaast moet het dagelijks
menu door nieuwe produkten wor-
den aangevuld om een beter uitge-
balanceerd dieet te verkrijgen.

Maar daarvoor is uiteraard geld
en mankracht nodig.

Geld uit het Westen, dat zich zijn
verantwoordelijkheid ten opzichte
van miljoenen in de wereld bewust
moet zijn, en daarvoor offers zal
moeten brengen.

Ook Nederland zal van zijn wei-
vaart moeten delen.

'In 1958 gebruikte een Nederlan-
der gemiddeld aan tabakswaren
ƒ 85,-, banket- en chocolaterie ƒ £9,-,
dranken ƒ 43,-, vermakelijkheid en
ontspanning ƒ 27,- per jaar.

De gezondheidstoestand in ons
land behoort tot de hoogste ter we-
reld. Wordt in de onder-ontwikkel-
de gebieden een mens gemiddeld
niet ouder dan 35—40 jaar, in ons
land ligt dit getal boven de 70.

Gemeenteraad in mei
De gemeenteraad van Zandvoort
komt dinsdag 2 mei a.s. in open-
bare vergadering bijeen.

Weekeinde voor gymnasten
15 en 16 april a.s. vindt onder aus-
piciën van de Kenuemer TurnUring
een organisatorisch weekend plaats
in Beverwijk. Ruim veertig leden,
die interesse hebben voor het orga-
nisatiewerk in' verenigingen, zullen
hieraan deelnemen. O.S.S. is verte-
genwoordigd door de dames A. M.
van der Mije-Walet en D. Paap. Op
de bijeenkomst zullen de heren N.
G. Vlot, hoofdopleiding en reseavch
van de Nederlandse Sportfederatie
en D. H. Schmüll, directeur van de
A.M.V.J. spreken over „Jeugdlei-
ding" en „Sport in Amerika". Tij-
dens het weekend zal een excursie
naar het hoogovenbedrijf worden
gemaakt.

Op 22 april a.s. wordt in de P. H.
v. d. Leijschool te Haarlem een be-
gin gemaakt met een voorturn-cur-
sus voor leden van Kennemerver-
enigingen. Meer dan dertig gym-
nasten, waaronder het O.S.S.-lid me-
vrouw A. M. van der Mije-Walet,
zullen aan de lessen deelnemen. Als
docent treedt op de heer P. Pee-
man, leraar aan het Cios te Over-
veen.

Twee huizen in maart
In de afgelopen maand kwamen in
Zandvoort twee woningen gereed.
Het aantal in uitvoering zijnde wo-
ningen bedraagt thans 156.

Watergetijden
h.w.

april
16 4.17 12.—-
17 4.57 0.30
18 5.34 1.—
19 6.13
20 6.49
21 7.25
22 8.16

l.w. h.w. l.w.

16.39 —.—
17.18 13.—
17.55 13.30
18.35 14.—
19.11 14.30
19.54 15.30
20.50 16.—

Samengesteld door P. v.d

2.—
2.30

3.—
4.-

strand
berijdbaar
8.30-14.30
9.00-15.—
9.30-16.—

10.00-16.30
10.30-17.—
11.30-18.—
12.00-18.30
Mlje KCan

Burgerlijke Stand
7 april-13 april 1961

Geboren: Marianne, dochter van
B. Laget en G. Peters.

Ondertrouwd: Albert Koning en
Maria Josephina Johanna van den
Elshout; Jan Willem Ijzerman en
Louise Henriette Catharina Maria
Nelissen; Riekelt van den Berg en
Neeltje Adriana de Jong.

Getrouwd: Gerardus Johannes
Waltherus Floris en Alberdina van
Meurs; Jacobus Johannes Castien en
Antonia Petronella van Dijk; Jan
Pieter Watertor en Elisabeth Maria
Hoven.

Overleden: Thomas Verbeek, oud
92 jaar, gehuwd geweest met F.
Oord.

Geboren buiten de gemeente:
Astrid Bettina, dochter van W. C.
A. Vonk en R. A. H. Feddema;
Emmit Ercell, zoon van E. E.
Shields en A. P. Chardet; Anne
Marie Matty, dochter van L. S. Nij-
dam en O. M. Holswilder; Ignatius
Franciscus Maria, zoon van W. Ga-
lavazi en J. C. Schouten.

Overleden buiten de gemeente:
Adrianus van den Berg, oud 77 jaar,
gehuwd met H. van der Valk; Jaco-
bus Marie Anthonius Versteege, oud
58 jaar, gehuwd met M. W. Olden-
kotte.



Mensen en zaken
t De helden
lln heel de wereld heerst een stem-
Iming van opgewondenheid over het
Ifeit dat de Russen de ruimte hebben
l overwonnen. Dal wil zeggen: zij
l hebben nu een mens de ruimte inge-
Istuurd mplaats van een hond, een
l aap of een muis.

En het lijkt ook wel aanlokkelijk:
l de eerste ruimtevaarder te zijn.
Men moet zich kunnen voorstellen
dat het voor het oog van de wereld
interessanter is achter je naam te
kunnen schrijven: ruimtevaarder,
dan klerk, loodgieter of inspecteur

l bij het lager onderwijs.
En toch verandert er iets aan

zo'n mens ? Is Joeri Gagarin anders
geworden, is hij beter geworden dan
voor z'n ruimtevlucht ? Waarschijn-
lijk zal men weer aan de bekende
persoonsverheerlijking gaan doen.
Mensen handelen soms primitief.
Als er een overigens onbeduidende
vrouw soms pikante filmrollen kan
spelen, wordt ze geadoreerd door
het publiek. Een lummel van een
vent, wiens gezicht de afspiegeling
is van z'n lege innerlijk, wordt een
held als hij toevallig een Hoop herrie
kan maken op een saxofoon of een
klarinet. En als een meisje, een kind
nog, drie achtste seconde minder
voor de 100 meter rugslag nodig
heeft dan een ander kind, dat die
afstand voor haar gezwommen
heeft, verschijnt haar foto in de
bladen en de mensen jubelen over
een daverende prestatie.

Natuurlijk mag iedereen juichen
zoveel als hij wil over prestaties van
z'n medemens, maar de heldenver-
ering is ergens iets onvolkomens,
net of je nog niet over de sprook-
jeswereld heen bent gegroeid.

Men jubelt over de dingen, die
men concreet kan zien. Goed kun-
nen voetballen is oneindig waarde-
voller dan ergens diep in-je de een-
zaamheid te hebben overwonnen.
Want dat laatste wordt niet gezien.
En het heeft volstrekt geen waarde
voor de samenleving,' die er nauwe-
lijks door aangeraakt wordt wanneer
er een kind in een ver werelddeel
van honger sterft. De jeugd ver-
zamelt handtekeningen van sport-
figuren. Op zichzelf een onschuldig
vermaak, maar zij vraagt niet de
handtekening van ouders, die met
geduld en toewijding en nimmer af-
latende plichtsbetrachting hun kin-
deren door de verbijsterende maat-
schappij leiden. Door een maat-
schappij, die ziek is van de helden,
die ze zelf gekweekt heeft.

MOMUS

(Vervolg van pagina 1)

Poging tot karakterschets
Enkele cijfers: in 1959 werd meer

dan 625 miljoen dollar betaald door
adverteerders, waarvan ruim een
derde op rekening kwam van le-
vensmiddelen en toiletartikelen.
Daarbij moet het volgende in het
oog worden gehouden. Medicijnen,
toiletartikelen, levensmiddelen enta-
baksartikelen behoren tot de dage-
lijkse behoeften en zijn betrekkelijk
goedkoop; de advertentie-program-
ma's die deze artikelen pousseren
behoeven geen rekening te houden
met het feit dat gezinnen met bete-
re ontwikkeling over het algemeen
een hoger inkomen hebben dan an-
dere. Het blijkt echter in de prak-
tijk dat vele uitzendingen zich aan
de smaak aanpassen van de intel-
lectuelen.

Bij alle facetten van de Amerl-
kaanse t.v. is een der meest unieke
dat de programma's worden opge-
vangen in vijftig miljoen woningen
en dat de kijkers over het algemeen
tevreden zijn over net gefcodene.
Vast staat dat in de meeste gezin-
nen vijf en twintig uur per week
naar de beeldbuis wordt gekeken.
Duidelijk blijkt uit de verkoopgra-
fieken dat de vraag sterk toeneemt
nadat een artikel per t.v. is gead-
verteerd.

Evenals in de filmindustrie be-
staat er bij de t.v. een werkcode.
Ergerlijke vergrijpen tegen de open-
bare zeden en de goede smaak zijn
hierbij verboden, evenals bultenspo-
rige reclame. Alleen al uit eigen-
belang zal de producer van een pro-
gramma alles vermijden flat aan
grote groepen aanstoot zou kunnen
geven. Bovendien wordt er door de
networks — en niet het minst uit
eigen belang.— scherp toezicht ge-
houden, op wat aan de aandacht
van producer of adverteerder ont-
snapt kan zijn.

Over het algemeen kan worden
geconstateerd dat er geen tegenzin
bestaat in reclameboodschappen.
Wel zijn er tekenen die er op wij-
zen dat de generatie, die de t.v. van
de beginne af heeft gevolgd niet
voetstoots alles» aanneemt wat de
reclameteksten beweren en het
,.staat goe-V' er kritisch tegenover
te staan.

Voorstellen tot wijziging van het
huidige stelsel kunnen in twee groe-
pen worden ingedeeld. Ten eerste
zijn er mensen, die menen dat de
zenders met staats- of federale sub-

idie hoofdzakelijke culturele pro-
gramma's moeten uitzenden en niet
illes op alles moeten zetten om het
jrootste gehoor te vinden. En dan

zijn er mensen die er de voorkeur
aan zouden geven te betalen voor
programma's die ze zien willen.

Er bestaat wel kans dat een
jroef zal worden genomen met de
;en of andere vorm van ,,Pav-tv",

bijv. de „muntmeter-t.v.", maar het
staat nog niet vast, dat op deze
ivijze de kwaliteit van de uitzendin-
jen inderdaad zou worden verbe-
;erd. Zoals gezegd, het Amerlkaan-
se publiek is over het algemeen
niet ontevreden over wat het thuis
te zien krijgt. Het zou echter mis-
schien even tevreden zijn met een
op andere wijze gegeven program-

Sport en spel
Zand voo rtmeeuwen
Uitslagen zaterdag 8 april:

Zandvoortm. 2-Kinheim 2 2-5
Uitslagen zondag 9 april:

Zandvoortm.-Purmersteijn 1-2
HBC 2-Zandvoortm. 2 1-2
(Zandvoortm. 2 kampioen)
BSM 2-Zandvoortm. 3 5-4
Zandvoortm. 6-Ripperda 7 5-3
SHS 3-Zandvoortm. 7 1-2
Zandvoortm. 8-DSB 5 7-0

Junioren:
Zandvoortm. a-Schoten a 1-2
Zandvoortm. c-HFC c 4-2
Zandvoortm. e-EDO e 4-4

Programma zaterdag IS april:
Zandvoortm.-Robaver 16.15 u.

8 Zandv.m. 2-Tw. jeugd 16.30 u.
Adspiranten:
23 Kenn.land a-Zandv.m. a 15.15 u.
35 Zandvoortm. b-DSK a 15 u.
40 E.H.S. a-Zandvoortm. c uitg.
57 Zandv.m. d-Spaarndam a 10 u.
58 Zandvoortm. e-SMS a 16 u.
92 Zandv.m. h-Haarlem g 15 u.

Welpen:
140 DCO a-Zandvoortm. a 14 u.
Programma zondag 16 april:

V.V.B.-Zandvoortm. 14.30 u.
Zandv.m. 2-Hollandia 3 14.30 u.

35 Zandv.m. 5-v. Nispen 2 12.30 u.
Junioren:
95 Zandv.m. b-Vl. Vogels a 9.45 u.
99 Zandv.m. c-Bl'daal b 9.45 u.

112 Zandv.m. d-Ripperda b 9.45 u.
Programma woensdag 19 april:
Welpen:

DSS a-Zandvoortm. c 15 u.
Zandvoortm. b-Geel Wit b 15 u.
Zandv.m. e-Zandv.m. d 15 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de opstelling van het eerste elf-
tal van Zandvoort, dat a.s. zondag
in. Beverwijk uitkomt tegen V.V.B.,
zijn enkele wijzigingen aangebracht.
De spelers Stokman, Kerkman en
Halderman zijn vervangen en als re-
serves aangewezen. De opstelling
luidt thans: Ter Wolbeek; Kraai j-
enoord en Stobbelaar; Jansen, Ko-
per en Water; Visser, Koning, Van
der Steen, Jacobs en. Schaap.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zondag 9 april:

TZB 1-Halfweg 3 4-1
TZB 2-HFC 9 5-1
TZB 3-Bl'daal 7 Bl'daal n.o.
TZB 4-EDO 9 0-3

Programma zaterdag 15 april:
48 TZB adsp. a-Alliance b 15 u.
86 TZB adsp. b-BSM c 15 u.
98 TZB adsp. c-TY/BB h 16 u.
Programma zondag 16 april: .

TZB-DSB l 14.30 u.
(Vriendschappelijk)

39 TZB 2-DCO 5 12.30 u.
51 TZB 3-Geel wit 3 14.30 u.
89 TZB jun. a-Geel Wit a 12.30 u.

105 O. Gez. jun. c-TZB b 14.30 u.

K.J.C. Zandvoort . ,
Woensdag j.l. speelde K.j'.C. Zand-
voort de tweede ronde voor 't kam-
pioenschap van de maand april.
1. P. Paap; 2. T. Veen; 3. C. Hoff;
4. P. J. Ven.

Zandvoortse Schaakclub
Na de tiende ronde van de compe-
titie om het clubkampioenschap zijn
de volgende plaatsen in de kopgroep
bezet door: 1. Steiner; 2. Lindeman;
3. de Jong; 4. Gerritsma; 5. Termes;
6. Nielsen; 7. Roetemeyer; 8. Gis-
kes; 9. Kroon; 10. Janssen.

Zandvoortse Bridgeclub
A.s. vrijdag 21 april gaat de Zand-
voortse Bridgeclub naar .Zaandam
voor een ontmoeting met de Bridge-
club „De Wadden". - -

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeenwerk

Telefoon 2937 of 02500-17069

Kalender voor Zandvooxt
14 april, Zandv. Reddings Brigade,

jaai vergadering en strandwa clit-
bijeenkomst, Hotel Keur, Zeestr,

17 april, Ned. ver. v. Huisvr. afd,
Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

17 april Wilhelminascholen, leden-
vergadering, speellokaal Wilhel-
minakleuterschool.

21 april, Herv. contactver. „Omni-
bus", lezing, Jeugdhuis Hervorm-
de Kerk.

25 april, Ned. Ver. v. Huisvr., afd
Zandvoort, middag-excursie, Bak-
kum.

25 april Ned. Ver. van Huisvrouwen
afd. Zandvoort, Schouwburgmid-
dag te Haarlem

25 april, Partij v.d. Arbeid, afd
Zandvooit, openbare vergadering
Gemeenschapshüis.

26 april, Wilhelminaschool, fancy-
fair.

26 april N.V.V. Bestuurdersbond te
Zandvoort, Jaarvergadering, Ons
Gebouw

28 april, Hum. Verbond, Gemeen
schap Zandvoort, lezing, Gemeen
schapshuis.

28 april, Ned. Chr. Vrouwenbond
afd. Zandvoort, lezing, Jeugdhuis

8 mei Ned. Ver. van Huisvrouwen
afd. Zandvoort, excursie te Leer
dam

10 mei, Ned. Ver. v. huisvr. afd
Zandvoort, koffie-uurtje.

15, 17, 18 mei, Zandvoortse operct
tevereniging, operette-uitvoering
Monopole.

30 mei, Ned. Ver. v. Huisvr., afd
Zandvoort, Gewestelijke dag.

SALON

Internationale coiffures
Manicure — Teinture
American Ten mlnute

Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

Puzzelrit van M.C.Z.
Motoren (32), bromfietsen (5) en
auto's (4.9) hebben j.l. zaterdag
deelgenomen aan een cioor de mo-
torclub Zandvoort georganiseerde
puazelrit
De gedetailleerde uitslagen luiden:

Motoren: 1. A. J. Poldervaart,
M.C. Rijnland, 150 p.; 2. J. van dei-
Veen, M.C. Zandvoort, 195 p.; 3. F.
de Kemp, M.A.C. Hilversum, 197 p.;
4. J. J. Prent, M.C. Zandvoort, 202
p.; 5. J. Esser, M.A.C. Beverwijk,
239 p.; 6. A. Booyen, M.A.C. Hilver-
sum, 254 p.; 7. J. L. Versluis, Nie-
dorper M.C., 281 p.

Bromfietsen: 1. H, J. B. Schop-
pen, M.A.C. Hilversum, 192 p.; 2. J.
Vegt, M.A.C. Hilversum 236 p.

Auto's: "i. H. Münscher, Amster-
dam, 108 p.; 2. J. Th. de Gier, M.C.
Zandvoort, 155 p.; P. Hoogenboom,
M.C. Zandvoort, 162 p.; 4. Th. van
der Putten, M.C. Zandvooit, 195 p.;
5. C. van Ballegooij, M.C. Zand-
voort, 202 p.; 6. G. Gous, M.A.C.
Hilversum; 239 p.; 7. B. van Gelder.
Do Wegkruisers, 239 p.; 8. S. P.
Bakker, Haarlem, 240 p.; 9. P.
Tuerlings, RAC-West, 247 p. en 10.
A. Vrijborg, M.A.C. Hilversum,
250 p.

Zeepost
Argentinië: ms Alnitak, 16 april;

ms Yapeyu, 18 april;
Australië: ms Riederstein, 20 april;

ss Stratheden, 20 april;
Brazilië: ms Alnitak, 16 april;
Canada: ms Leapaul, 19 april; ss

Arkadia, 20 april;
Chili: ms Ceres, 16 april; ms Rhein-

land, 20 april;
Indonesië: ss Hoechst, 17 april;
Ned. Antillen: ms Balong, 17 april-

ss Bennekom, 17 april;
Nw-Zeeland: ms Balong, 17 april-

Daar kunt u heen
Monopole:

Vrijdag ~Tb tot en met zondag 16
april, 8 uur: film De grote bedrieger
Aaandag 17 en dinsdag 18 april
S uur: film Congo-Desperado's
Woensdag 19 april en donderdac
20 april, 8 uur: film Achterdocht
Zondagmiddag 16 april, 2.SO uur
film Teenager-melody

*
Stadsschouwburg:

Zaterdag 15 april, 8 uur, Toneel-
groep Theater met „Lijmen".
Zondag 16 april, 8 uur, Toneel
groep Theater met „Het hemelbed"
Woensdag 19, donderdag 20 en vrij
dag 21 april, Rotterdams Tonee
met de Spaanse Brabander..

Zomerlust
Zaterdag 22 april, uitvoering

over oud Zandvoort door „De Wurf'

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveli

.SAAB service-dealer.
2071 Sorlogebedrijf G. Waaning,

Kostverlorenstraat 68
2424 Autobedrijven „Rinko"

Oranjestraat en Stationsplein
2231 Boekhandel vjh Esvé

Grote Krocht 17
2135 Gertenbachs, Drukkerij,

Zandvoortse Courant,
Achterweg l

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en
, A P . O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN: j, ,.
J. P.~'Zwerver 'i u
Julianaweg la , hoek Kostver-
lorenstraat, telefoon 2499'

WIJKZUSTER:
Zr. Reitsma
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

APOTHEEK:
15 tm. 21 april: ' ' '

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
Wijnne, Haltestraat 8, tel. 2389.

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
s morgens. Alleen voor spoedge-
vallen, ^

iondag 16 april
Dierenarts J. Baljet, Haarlem,
Kenaupark 13, tel. 14524.

Voor het tere
Baby-huidje

POEDER-ZALF
OLIE • ZEEP

Nederlands ontwerp
Suropazegels
Negentien duiven in de vlucht zal
het motief zijn van de Europazegel
welke in september a.s. door vele
van de negentien bij de Conferentie
van Europese post- en telecommu-
nicatie administraties (C.E.P.T.)
aangesloten landen zal worden uit-
gegeven.

De voorstelling, welke is ontwor-
pen door de Nederlander Theo Kur-
pershoek, is in Londen tijdens de
bijeenkomst van vertegenwoordigers
van die landen op 29 maart j.l. ge-
kozen. Een ontwerp van de Engels-
man Michael Goaman, voorstellende
vier posthoorns waarin de letters
C.E.P.T. zijn vervat, werd gekozen
als een symbool, dat de landen van
de C.E.P.T., die geen Europazegel
met het duifmotief uitgeven, desge-
wenst kunnen opnemen in het eigen
ontwerp.

De Europazegel zal >op maandag
18 september a.s. worden uitge-
geven.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT-

Het spreekuur] van de burgemeester *
zal woensdag! 19 april a.a. geen
doorgang kunnen vinden.

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 16 april

10.30 uur: me j. ds. W. H. Buijs.
Het Huis in de Duinen:

19 uur: mej. da. W. H. Buijs

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 16 april

10.30 uur: ds. J. W. Wery (rem.)
uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg
Zondag 16 april

10 uur: dr. P. J. Richel van Heem-
stede.
17 uur: dr. P. J. Richel. Cat. Z. 22.

PAROCHIE H. AGATHA
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u.

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
Om 19.30 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 uur; om 19.30 uur Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 18 april

15 uur: samenkomst in Pniël, Zui-
derstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist, Den
Haag.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 16 april, 9.45 uur, 402 m, ra-
diotoespraak door J. Bijleveld. On-
derwerp: „Denken en doen".

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652

Thans ook tel. 4200
Te huur gevr. VRIJ GEM.
HUIS v. 5 pers. i: half -juli,
3 a 4 weken, geen kind.,
zeer goede ref. aanw.
Mevr. Michaelis, Zeug-
straat 3, Gouda, telefoon
01820-2050 of 5509. '

A.s. echtp. zoekt l of 2
KAMERS m. vrije keuk. p.
15/8—1/9. Indien noodzake-

lijk gen. er 's zomersxui"t te
trekken. Br. nr. 2905 Z.C.

Aangeb. v.h. hele seizoen:
SLAAPK., l pers.; SLAAP-

KAM. 2 pers. Br. 2901 Z.C.

Perm. te huur: GEM. KL.
ZIT-SLAAPK., str. water,
v. ' werk. vrouw b.b.h.h.
(geen keukengebr.) Zand-
voortselaan, tel. 3335.

WONINGRUIL
Aangeb. te Diemen vrij
huis, 5 k., douche, zolder,
schuur. Gevr. iets derg.
te Zandvoort ol omg.
IJzendijk, Castelijnstr. 13,
Diemen.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Schitt. Ie E-T AG E in
A'dam-Z., laagb. (b.h.
Olymp. stadion) Ama-
zonenstr. bevatt. grote
voork. + uitgeb. eet-
hoek, 2 slaapk., waran-
da "(zon), douchecel m.
wasbak, mooie keuk.,
alles keurig i.d. verf en
onderh. Rust. str. Huur
ƒ 67 p.m. Gevr. nette
woning (mins. 3 k.) in
Zandv. of omg. Br. nr.
2904 bur. Z. Crt.

Huis te koop gevr.
liefst nieuwbouw m. gar.
Telefoon 4403 en 4160.

Ter overname gevraagd:
BIJZETTAFELTJES
Telefoon 3434.

Helderziende
magnetiseur Ma j af r a
Spreekuur te Zandvoort
D I N S D A G 25 AfPRIL
10-7 uur in het gebctaw DE
WITTE ZWAAN, Dorps-
plein 2, tol. 2164 (02507).
Privé consult. Wetenschap-
pelijk ' getest. Daikkbetui-
gingen en persbeoorSelin-
gen uit binnen- en.buiten-
land ter inzage, Succes
verzekerd. Alles onder-stip-
te geheimhouding. KVroeg-
tijdig komen s.v.p.--

Het Witte Kruis, afd. Zandvoort -
JAARVERGADERING
op dinsdag 18 april injt Gemeenschapshüis
Aanvang 8 uur.

Spreker de heer L. B. J. DE WILDE, directeur
der Noordhollandse Vereniging Het Witte Kruis.

Onderwerp: DE TAKEN DER KRUISVERENIGING.
Eén en ander wordt verduidelijkt door "films.
Trouwe opkomst verzocht.

De Centrale Arbeiders Verzekeringsbank nv
roept sollicitanten op voor^de functie van

AGENT-INCASSEERDER te ZANDVOORT
Voor actieve krachten, die er van houden eigen initia-
tieven te ontwikkelen, bieden wij een aantrekkelijke
zelfstandige werkkring in de sfeer van de arbeiders-
beweging.
Vast salaris plus provisie, ruime arbeidsvoorwaarden,
pensioenregeling etc. volgens C.A.O.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan het bijkan-
toor te Amsterdam, Weesperzijde 33a.

WERKSTER gevr. voor
enige ocht. p. w. Aanm.
mevr. v. Petegem, Haar-
merstraat 86, tel, 2076.

NETTE

leerling-verkoopster
gevr. Boekhandel Lorenz,
Haltestraat 15.

LUXE BROODBAKKER
gevr., geen bezorgwerk, ev.
jaarbetr. Br onder no 2907.

Mevr. Kaars Sijpesteijn,
Marisstraat 58 vraagt net
MEISJE v. 3 a 4 ocht.
p.w. Telefoon 4071.

WERKSTER of FLINK
MEISJE gevr. v. 3 ocht.
p.w." A. J. de Vreng, Dr.
Mezgerstraat 50.

MEISJE gevr. in de huish.
Tijden en sal. n.o.e.t.k.
Mevr. van der Mije, Haar-
lemmerstraat 46, 'tel. 3989.

LOOPJONGEN voor direct
gevraagd. Bloemenmagazijn
„Noord", Vondellaan hoek
Van der Moolenstraat.

Jonge vrouw biedt zich aan
als WERKSTER v. woens-
<3ag-, donderdag- en vrij-
dagmidd. en zaterdagocht.
van 9-12 u. Br. 2902 Z. Crt.

Bruin zonder zon!
TAN O TAN
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, tel. 2392

Schilderwerk
GEVRAAGD
Vraagt vrijblijvend prijs-
opgaaf. > ' Prima . vakwerk;
prima referenties; >'ook He'
Zandvoort ' ' ''
Br. ond. nr. 2906 of tele-
fonisch 02500-16654 Haar-
lem.

Haarlemse kweekschool
voor pedicwe en voetkunde
AANVANG N I E U W E
C U R S U S EIND APRIL.,
Off. examen onder ausp.
v. Algem. Nederl. Org. v.
Voetverzorging. Inl. en
prosp.: F. A. Beelen, Kolo-
nel Clarklaan 12, Aerden-
hout, tel. 02500-42818.

Voor al uw METSEL-
WERK naar W. Driehulaen
Marisstraat 13, tel. 3891'.'

Te koop MOTOR Sparta
200 cc; BROMMER Bata-
vus met J.L.O. Bj. 1960.
Beide z.g.a.n. A. J. van der
Moolenstraat 64.

Te koop CITROEN '49,
loopt prima, spotpr. ƒ 325.
L'Amistraat 17, na 6 uur.

Te koop 2-pers. OPKLAP-
BED zonder omb. m. ma-
tras en matrasdek ƒ 30,-
Van Lennepweg 12/1.

Te koop: TUINPRIEEL
(of tuinhuis je). Br. ond. nr
2903 bur. Z. Crt.

MEISJESFIETS te koop.
Piet Leffertsstraat 36, te-
lefoon 3706.

Te koop: z.g.a.n. beklede
WIEG (geel-wit) m. ma-
tras. Te koop gevraagd:
KINDERBOX. Filmer, Tol-
weg 16, tel. 3195.

Te koop weg. overcompl.:
BADGEYSER, cap. 70 li-
ter, i.pr.- st. Vos, Grote
Krocht 32, tel 2666, na
7 uur.

Te koop: 2 pers. 3-dellgf
KAPOKBED. Kostverlo-
renstraat 28 tussen 6-7 u.

Weg. overcompl. te koop:
prima JUKE-BOX,' 2 jaar
oud.f.-Bodegav >Het.t,Letdse
Veer, --BrouwersvÈiarfc: -146,
'Haarlem,1 •' teL'' 0.2500-12391.

Ter overn. aangeb.x.z.g.a.n.
'KINDERBEDJE'en COM-
MODE. A. J. van der Moo-'
lenstraat 20. f /,



DAMES. DOET IN DEZE DURE
i TUD UW VOORDBEL BIJ

Slagerij H. v.Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre cote ƒ 3,00
750 gr. riblappen _ 3,75
750 gr. doorregen, osselappen 2,75
750 gram schouderkarbonade... 3,50

i 750 gram ribkarbonade 3,75
j 500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:
100 gram ham en .

l 100 gram gek. worst, samen 0,85
j 100 gram pekelvlees en

100 gr. gekookte worst 0,75
100 gram gehakt 0,75
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
160 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
260 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje Unox weense worstjes 0,95
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

In een wip
schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER, keus
uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week
Uw oude stofzuiger heeft in-
ruilwaarde!
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7,. tel. 2534

SCHOENHANDEL

%^^ Weer ontvangen:

Zweedse linnen TRETORM MOLIÈRES

UITSLAG VERLOTING
FOTOKRING „ZANDVOORT"

Ie pr. 91 fototoestel; 2. 454 repor-
tage; 3. 45 reportage; 4. 337 boeken-
bon; 5. 33 boekenbon; 6. 342 boeken-
bon; 7. 153 balpoint; 8. 11 film; 9.
320 film; 10. 4 film.
Prijzen afhalen: secretaris de heer
Bannink, Koninginneweg 28.

Rijwielen
Locomotief sportrijwiel
compleet ƒ 149,25
m. 3 versnellingsnaaf ƒ 178,—

Zie onze pracht collectie

tuin- en
ligstoelen
vanaf 'ƒ 9,50

TUINTAFELS vanaf ƒ 21,50
TUINPARASOLS ƒ 22,50
LUX LIGBED ƒ 39,50
KLAPSTOELTJES ƒ 3,80

Fa. Schuilenburg
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

CflJFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte o}
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Waterdrinkejr koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

UITVOERING
Zandvoortse folklorever.

„DE WURF"
ZATERDAG 22 APRIL

ZAAL ZOMERLUST
DIE GOEIE OUDE
STRANDWEG en

LIEFDE WAS VROEGER
OOK BLIND

NA AFLOOP GEZELLIG
DANSEN TOT 2 UUR

Kaarten a ƒ 1,65 plus bel.

DISCOTARIA
TROBECKESTRAAT 15

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

HEUSER
Telefoon 2653

Snelstomerij voorheen
Schoolstraat nu ook p.

adres: Kerkstraat 26.

Naar de

Stichting voor
Christelijk Onderwijs in Zandvoort

Christelijke School voor
l.o. in Zandvoorf-Noord

Dr. Jac. P. Thljsseweg
In verband met de opening van de nieuwe school
per l september 1961 zal thans gelegenheid be-
staan voor

inschrijving van
leerlingen

voor het cursusjaar 1961-1962 (Ie klas), alsmede
voor "de hogere leerjaren.
De school leidt op voor middelbaar onderwijs,
uitgebreid lager onderwijs en nijverheidsonder-
wijs. De leerlingen moeten vóór l oktober a.s. de
leeftijd van zes jaar hebben bereikt.
Aanmelding kan geschieden bij: E. Smorenburg,
Nic. Beetslaan 44 en D. Stobbelaar, Bilderdijk-
straat 8 of telefonisch onder nr. 3303.

HET BESTUUR

Verwacht U Duitse gasten?
Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit het Rheinland•»
URTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer; Tempeliersstr.51'Haarlem, tel. (OS500) 111561

Udel zijn
is zó

lezond!

T/iree Roses

Niemand kan er iets- op tegen
hebben als een vrouw er wat
gezonde ijdelheid op nahoudt
en dus het land heeft aan die
hopeloos onmodieuze „ge-
maks-schoenen". Maar ook als
ijdele vrouw komt U met Uw
„Three Roses" schoenen wét
graag voor de dag. Hoe uitge-
s p roken gemakkelijk ze ook
zijn: voor ieders oog is het een *
modieus schoentje, dat U Uw óók
vertrouwen teruggeeft. Forma Natura

H u i 2 i n g SPECIAALZAAK

- K r u i s w e g 42 - -Haar lem .

Vervang toch uw oude opklapbed tegen een

MODERNE SLAAPBAHK
Uw kamer krijgt een geheel ander aanzien.

Woninginrichting „'t Interieur"
STATIONSPLEIN 15

Polaroid
zonnebrillen
BRILLENSPECIALIST LOOMAN

, Mr. opticien
Haltestraat 5, telefoon 2174

Erkend fondsleverancier

Haltestraat 63, telef. 2214

DE ZOMER
IS IN AANTOCHT
Schaft u nu reeds uw

voorjaars- en
zomerarfikelen
aan. De keuze is nu het
grootst.
Zo juist ontvangen: leuke
jongens- en meisjes polo-
blouses met korte of lange
mouw, kinderpantalons, enz.
Voor de DAMES is er al-
tijd iets aparts; zie onze
enorme sortering.
Ook voor de H E R E N
brengt de fa. Nooy 'n gro-
te verscheidenheid van ar-
tikelen.
De speciaalzaak in Zand-
voort voor al uiu oad- en
strandkleding!
Zie onze etalages.

rit' rfiooY
ZANDVOORT

Grote Krocht

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Bert/geeft de
hoogste waarde
Lompen 25 et kg; kran-
ten 5ct, tijdschriften 4 et,
carton 3 et p. kg verpakt.
Haarden, ijzer, koper. Te-
vens zolder- en kelderop-
ruimingen. l'Amistraat 17,
tel. 4376. Pakhuis Para-
dijsweg.

REFORM- en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Plastic
motzakken
met ruimte voor 8 kleer-
hangers, diverse kleuren.
Slechts ƒ 5,95.

PLASTIC SANDALEN
NU VOORDELIGER
BIJ BATA

Exclusieve
plastic herensandaal

met voetholtesteun.

Allean in bruin

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

PH55ENDE7UWWFBWTI
Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
POSTSTRAAT 12
t.o. consultatiebureau
Telefoon 4395

Erkend
ziekenfondsleverancier

Btoemzaden en bollen
Bloemenmagaz. ,Noord'

M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraat

i Nu s el f schilderen!}
[Losse oliegrondvert J

a ƒ 1,25" per kg.
[Ouderwetse GLANS-1
i VERF a ƒ 2,25 p. kg ij

VERF voor BtN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOICCONLAKKEN

[ putra-verfmalerij '•
».N.Z. Voorburgwal 251
| Amsterdam-C., telef. f
j 43542 (naast Wijers)!

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

Lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,05
Tijdschriften p. kg 0,04

Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!

A K E R S L O O T
Pakhuis Schelpenplein 7

Telefoon 2845
U belt en wij komen.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Elegante
plastic damessandaal

in de kleuren beige
ivoor of geel, met
verstelbare

Kmdersandaalt|e mat ge-

sloten hiel van uicstekendt

pasvorm in

m. 24-27
28-31 3.95
32-35 -4.50
36-39 4.95

ER IS EEN BATA FILIAAL VLAKBIJ!

4 punten van belang:
MODERN COUPE
PERFECTE AFWERKING
DEGELIJKE KWALITEITEN
SCHERPE PRIJZEN

Dat brengen wij u in de nieuwe voorjaarscollectie.
COSTUUMS, vele moderne dessins

van ƒ 98,— tot ƒ 168,—
SPORTCOLBERTS o.a. Harris Tweed, Jersey

en Zaalberg van ƒ 39,— en ƒ 69,—
PANTALONS, ook twenmodel

van ƒ 19,75 tot ƒ 42,—
REGENJASSEN in vele variaties en tinten

van ƒ 42,- tot ƒ 95,-
SPORTSHIRTS en WEEKENDERS

met lange of korte mouw van ƒ 10,90 tot ƒ 19,90
OVERHEMDEN, no-iron en Sanfor, effen, ton-

sur-ton en gedessineerd .... van ƒ 9,90 ƒ 18,90
TRICOT NYLON OVERHEMDEN ƒ 19,75
SPORTJACKS in popeline, corduroy en suède

van ƒ 29,— tot ƒ 63,—
SHINO PANTALONS, khaki en lichtblauw

in dames- en herenmaten, ijzersterk ƒ 10,90
Verder een ruime sortering sortering in:
spijkerbroeken, truien, pullovers, zijden
shawls, weekend shawls, sokken en anklets,
pull-polo's en dassen in de allernieuwste
uitvoeringen.

-^ _ __ De speciaalzaak voor
R R F R HERENKLEDING
U U Li 11 EN HERENMODE

KERKSTRAAT 20 — TELEFOON 3136

an Staveren
ZEESTRAAT 48 TELEFOON 2684

Zaterdag aanstaande:

een heerlijke chipolatataart . . f 1,90
tevens zes cocos florets, slechts f 1,05
Een bijzonder smakelijke combinatie van cocos en chocolade
Vraagt ook onze verkopers naar zo'n

groot krentenbrood . . . . f 1,25
of zo'n groot, fantastisch rozijnenbrood f 1,10
Zij zullen u gaarne bedienen.

Bij Van Staveren eens geprobeerd, altijd begeerd.'



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

J. KEUR
Electro-radio-teohniach bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze showroom tonen wij U het allernieuwste - Betaling desgewenst in overleg

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergcet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten bloemzaden en bollen

U -moet links maar u steekt toch geen arm uit.
Voor zo'n kleinigheid, gaat geen alarmfluit.
Het gaat meestal, wel goed
Maar ééns kost het bloed
En dan steekt er misschien wel een darm uit.

Kijk uit!
Zo nodig door een bril van
dat 's veilig

L o o m a n

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, OpelenVW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

PRESBURG's
•

Plastic Kindersandalen
Vederlicht. Een en al buigzaamheid. Onver-
slijtbaar: ze lopen er de hele zomer op en
kunnen er raak mee ravotten. Afwasbaar.
En een prijs, die niet meetelt.

Maten:
23-28 (6-10) 2.50
29-33 (11-1) . . • . . 3.25
34-38 (2-5) 3J9S

PRESBURG
Grote Houtstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM . ALKMAAR HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM
AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA • GRONINGEN

Helderziende - Magnetiseur
M A J A F R A

spreekuur te Zandvoort dinsdag 25 april
10-Z uur in 't gebouw De Witte Zwaan
Dorpsplein 2, telefoon 2164 (02507)
Privé-consult. Wetenschappelijk getest. .
Dankbetuigingen en persbeoordelingen uit bin-
nen- en buitenland ter inzage. Succes verzekerd.
Alles onder stipte geheimhouding.

VROEGTIJDIG KOMEN S.V.F.

MONOPOLï
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag- 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 14 t/m ZONDAG 16 APRIL, 8 uur
Tony Curtis, brutaal, grandioos en
charmant als:

De grote bedrieger
14 jaar.

MAANDAG 17 en DINSDAG 18 APRIL, 8 uur
Virginia Mayo, Oeorge Nader, Peter Lorre

Congot-Desperado's
Een film vol avontuur, gevaar en strijd. 14 jaar.

WOENSDAG 19 APRIL en
DONDERDAG 20 APRIL, 8 uur

Teresa Wright en Joseph Gotten in
Alfred Hitchcock's

Achterdocht
Een meesterstuk van voelbare spanning!
18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 16 APRIL, 2.30 uur

Teenager-melody
Oonny Fröboess, Peter Kro-wss.
Alle leeftijden.

ONZE VOOR JU ARS-COLLECTIES ZIJN GEREED

Wij brengen u zeer „interessante" aanbiedingen in:

DAMES ONDERJURKEN
in nylon en charmeuse
Mooie kantgarneringen
Charmeuse nylon
5,95 en hoger 6,95 en hoger

NYLON PETTICOATS
Bijzonder mooi met rijke
kantstroken. Ook met
opblaasbare rand!
Reeds vanaf 9,95

NYLONS in de nieuwsts modekleuren, Sanaf^S ^7,65

DAMES PYAMA'S
De allernieuwste modellen
Zeer aparte dessins
in cloqué, batist katoen
enz., no-iron, vanaf .... 9,90
Een aardige BABYDOLL
no-iron, reeds voor 6,95

DAMES NACHTHEMDEN
in cloqué, nylon, poplin enz.
Vlotte modellen,
leuke" dessins ., 8,75

en hoger

KINDER PETTICOATS
in mooie kleuren!

•niiCTr-wc»-»r-»oiwrkTi>c in fraaie dessins vanafOU5 i EK5 en PEIGNOIRS In alle maten verkrijgbaar! \Z,1S

In onze „Bonneterie"-af deling
brengen wij u een „rijke"
collectie ROKKEN
in de nieuwste dessins

13,45 - 12,95 -
11.75

„Kerko" DAMES BLOUSES
in wit en moderne kleuren,
no-iron

Mouwloos Korte mouw
wit gekl. wit gekl.

IO.95 15,90 11,95 11.50

DAMES VESTEN en JUMPERS £e7meuw°JÏ' ZdeWeuren!

Bracht u reeds een bezoek aan onze„MODJBRN" INGERICHTE
„BONNETERIÈ" AFDELING ?

't Is de moeite - waard

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30-36 - TELEFOON 2666

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS

Tijdelijk iedere dag een
GRATIS Philips televisie
Ook voor u die kans!
Indien u heden bij ons uw
PHILIPS TELEVISIE bestelt, heeft
u de kans. Vraagt bij ons inlichtingen.
Puzzeloplossingen kunnen nog tot
en met de 15e april worden ingeleverd.
PHILIPS TELEVISIE vanaf ƒ 645,- 43 cm beeld.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld ƒ 895,-.
PHILIPS RADIO, nieuwe modellen.
PHILIPS draagbare radiotoestellen, all tranis, met aansluiting voor
uw gramofoon.
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde.
Bezoek met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen u gratis
uit een. thuis.
Wij regelen desgewenst na persoonlijk overleg de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F. H. PenaatPHILJPS-SPECIAXJST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Voorjaar, dus nu heerlijk
mals kalfs- en lamsvlees

Slagerij Burger
Vrijdag en zaterdag
extra voordelig

Kalfsvlees
750 gram lappen .......... 3,68
750 gram frikando 3,98
750 gr. karbonaden 3,68

Lamsvlees
750 gram bout 3,68
750 gr. magere lappen... 3,48
750 gr. karbonaden 2,88
'750 gram rollade 2,88
Stukjes voor haché en
goulash, 500 gram 1,90

Rundvlees
750 gr. fijne rlblappen... 3,68
750 gr. pracht lappen... 2,88

Voor de boterham
100 gram ham en 7Q
100 gr. gek. worst, samen A w
150 gr. gelard. lever 0,69
Voor gastronomen
een uitgebreide sortering
fijne vleeswaren.

Maandag
en dinsdag
250 gr. biefstuk 't
tartaar J

i

9.1.U«J

Woensdag
en donderdag
500 gr. gehakt h/o 1,25
200 gr. saks 0.54

Heerlijke braadkuikens
500 gram ƒ 2,30

Kippenpoulet 100 gr 0,46

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Keurkapokmatras 80x190 ƒ 59,75
Binnenveringmatras 80x190 ƒ 52,50
Schuimplasticmatras 80x190 ƒ 39,75
Vlokkenmatras 80x190 ƒ 24,95
Divanbed 80x190 ƒ 26,50
Ledikant m. voetbord 80x190 ƒ 42,50
Etagebed 2 x 80x190- ƒ 67,50
Dubbeldivanbed 2 x 80x190 .ƒ 69,50
Keurkapokmatras, 3-delig,

120x190 ƒ 98,-
Binnenveringmatras, 3-delig

120x190 f 89,—
Vlokkenmatras, 3-delig, 120x190

ƒ 39,—
Divanbed, 120x190 ƒ 50,50
Veren kussen ƒ 7,25
Ruime sortering

wollen dekens
vanaf ƒ 13,95
Verder alles op het gebied van de

slaapkamer

Beddenmagazijn

W. H. Kemp er
Haltestraat 21, tel. 2219 en 2501

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
•Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY
• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES
Lid. Nat. ABS. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a.
bakkerskleding, koksmutsen, slof-
fen en broeken, overalls in wit,
khaki en blauw. Gesorteerd in
heren overhemden, dames duslers,
Ook voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen,' matjes enz.
bij het - van ouds bekende adres
A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT , 12,' tel.' 2360 -

«•»~> wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 L,
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 ^
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Congres in Zandvoort

Boek en boekverkoper
in een veranderde wereld

„Het boek en de boekverkoper in een veranderde wereld" vormde het
thema van een j.l. woensdag in Zandvoort gehouden congres van „De
Nederlandse Boekverkopersbond".
Het congres, dat in hotel Bouwes onderdak vond, stond onder leiding
van de vice-voorzitter van de bond, de heer M. Cohen.

Enkele aspecten van bovengenoemd
thema werden belicht door een drie-
tal sprekers, die werden ingeleid
door de congresvoorzitter. Achter-
eenvolgens spraken prof. J. M. Po-
lag uit Wageningen, dr. R. E. M.
van den. Brink uit Amsterdam en
prof. K. Heroma uit Groningen.

Uit hun betogen stipten wij het
volgende aan.

Prof. Polak, die de juridische
vraagstukken rond de boekverkoop
en -verkoper behandelde, zei over
de z.g. pornografiscne lectuur o.m.
het volgende. „Er is geen vaste en
onveranderlijke norm om te beoor-
delen of een boek of een geschrift
aanstotelijk voor de eerbaarheid is
of niet. Het artikel "(240) uit het
Wetboek van Strafrecht geeft daar
bij lange na geen toereikend ant-
woord op en kan dit ook niet geven.
Hetzelfde kan worden gezegd van
zaken waarbij het gaat om de vrij-
heid van drukpers. Ook hier geeft
de wet', in dit geval de Grondwet,
geen duidelijk uitsluitsel.-

Een duidelijke en konsekwente
gedragslijn om deze problemen tot
een aanvaardbare oplossing te bren-
gen, zo die er is, zal men tevergeefs
in de wet zoeken.

In een beroep op de wetgever om
hierin verandering te brengen, zag
prof. Polak dan ook weinig heil. Het
verdient daarom aanbeveling naar
andere wegen te zoeken- om hier
verandering, althans enige klaar-
held te brengen. Wij moeten het
zoeken in de „planning", de verster-
king van de organisatie en het leg-
gen'en onderhouden van-goede be-
treltkingen (public . relations). De
overheid' 'zal meer "dan tot _ dusver
moeten 'gaan inzien, dat'juist in'de-
ze'tijd het boek en de boekverkoper
de bijzondere aandacht verdienen.

Drs. R. E. M. van den Brink uit
Amsterdam besprak de economische
aspecten van het onderwerp. Over
de positie van de bedrijfstak zei hij,
dat de-omzet van de Nederlandse
boekhandel geschat ,,wordt op ca.
honderd miljoen gulden. In vergelij-
king met de omzet binnen de dag-
bladen en de periodieken van ca. 500
miljoen gaat het dus om een be-
scheiden, maar in culureel opzicht
zeer belangrijke tak van bedrijf. De
boekhandel richt zich tot 30 procent
van de Nederlandse bevolking, die
tot nu boeken koopt, en potentieel
tot de 50 procent, die reeds boeken
na hun schooltijd lezen. Het zen-
dingsgebied omvat dus nog 50 per-
cent van de Nederlandse bevolking.
Uitgaande van de groei van het
aantal leerlingen binnen het onder-
wijs na de lagere school mag een
sterke stijging van de omvang van
het lezend publfek worden ver-
wacht. In vergelijking met voor de
oorlog in het desbetreffende aantal
leerlingen tot ruim het drievoud ge-
stegen, terwijl de algemene stijging
van de bevolking 32 procent be-
droeg.

Als de boekenomzet met dat per-
centage stijgt is er eigenlijk — al-
dus spreker — nog niets gebeurd
De boekhandel moet de recente be-
drijfstecnnische ontwikkeling in de
detailhandelbranche zoveel mogelijk
volgen en haar verkoopmethoden in-
richten naar de aard van de ver-
schillende boeksoorten, zoals pock-
ets, bellettrie of naslagwerk.

Drs. R. E. M. van den Brink uitte
kritiek op de C.P.N.B. (Commissie
van de propaganda voor het Neder-
landse boek),-die zich teveel richt
tot lezers en nauwelijks tot de „boe-
kenheidenen" die 50 procent van de
Nederlandse bevolking uitmaken.

Na de lunchpauze werden de
boekhandelaren toegesproken door
burgemeester mr. H. M. van Fene-
ma. Daarna was 't woord aan prof.
K. Heroma uit Groningen, die sprak
in de plaats van de door ziekte ver-

Vergadering Z.B.B.

De Zandvoortse Bestuurdersbond
komt woensdag 26 april a.s. in Ons
Gebouw in jaarvergadering bijeen.

De agenda vermeldt o.m. de be-
noeming van een voorzitter, in ver
band met het overlijden van de heer
•A. Molenaar. Voor deze bestuurs-
functie zijn de ' heren C." Kerkman
(N.B.H.P.) en H: Bakker (A.N.M.B.)

-kandidaat, gesteld. -Tevens- moet.'—
eveneens- in verbana met het over-
lijden •van de heer A. Molenaar •'-
een .vertegenwoordiger, van Mercu-
riue In het bestuur worden gekozen^

hinderde Karel Jonckheere. Prof.
Heroma had het culturele aspect
van de boekhandel tot onderwerp
genomen. De professor, de protes-
tantse dichter Muus Jacobse, be-
leed ook in de vorm en de uitvoe-
ring van het boek zijn voorliefde
voor het traditionele — „het oude"
— zoals hij het noemde.

Zijn nogal emotioneel getinte af-
rekening met het pocketboek —
voor deze doorbraak van het boek
naar het grote publiek was in zijn
betoog geen plaats — klonk niette-
min oprecht.

„Het pocketboek is geen echt
boek", aldus de Groningse hoogle-
raar, omdat het een produkt is van
techniek en economie. „Het is nog
minder dan een krant. Het heeft
geen sfeer en is een schljnboek, dat
onze boekenkast degradeert tot een
papierbak". En hij besloot: „Een
goed aristrocatisch boek zal altijd
een vriend van de koper zijn en een
boekwinkel moet in de eerste plaats
een verzameling zijn - van de rijk-
dommen van geest".

Drie verkeersongevallen
Het afgelopen weekeinde vonden in
Zandvoort drie tamelijk ernstige on-
gevallen op de weg plaats.

Een 19-jarige inwoonster uit
Haarlem reed in de nacht van zater-
dag op zondag met een — geleende
— wagen vier lichtmasten op de
Zandvoortselaan omver. De bestuur-
ster moest met een zware hersen-
schudding naar het Grote Gasthuis
in Haarlem worden overgebracht.

Een 20-jarige vriendin van het
meisje, eveneens afkomstig uit
Haarlem, kwam er beter af. Zij kon
na verbonden te zijn huiswaarts
keren.

De schade aan de vernielde auto
en lichtmasten wordt op ƒ 10.000
geschat. De bestuurster was niet in
het bezit van een rijbewijs.

Zaterdag sloeg een 29-jarlge Duit-
ser met zijn auto, tijdens een rit
op het circuit, over de kop. Ern-
stlg gewond werd hij naar een zie-
kenhuis in Haarlem overgebracht.
Van de auto bleef een verwrongen
massa over.

In de ochtenduren liep een 67-
jarlge Duitse toeriste uit Offenbach
tegen een bromfiets. Met een ern-
stige hoofdwonde en gecompliceerde
beenbreuk werd zij in een Haarlems
ziekenhuis opgenomen.

Ook de berijder van de bromfiets,
een 27-jarige inwoner uit Zand-
voort, liep verwondingen op.

Bijeenkomst ZRB-leden
Strandwerk begint weer

„De tweede zondag in mei gaan de vrijwilligers van de Zandvoortse
Reddingsbrigade weer posten en patrouilleren langs het strand van de
badplaats". Dit werd medegedeeld tijdens een drukbezochte jaarverga-
dering van de Z.R.B., die j.l. vrijdag in hotel Keur .werd gehouden.

De .bijeenkomst van de brigadeleden
begon met een kort herdenkings-
woord, gewijd aan 't onlangs over-
leden Z.R.B, lid, de heer C. de Jong.
De voorzitter herdacht hem als een
ijverig en toegewijd medewerker,
die vanaf de oprichting van de bri-
gade bestuurslid is geweest. Hierna
werd de agenda van de vergadering
in behandeling genomen.

De jaarverslagen van de secreta-
ris, het ledental is momenteel 328,
en die van de penningmeester, drie
strandcollecten brachten ƒ 2250,—
op, werden zonder hoofdelijke stem-
ming goedgekeurd.

De in de afgelopen wintermaan-
den gehouden voorbereidende cur-
sussen voor het zomerwerk werden
goed bezocht. 38 leden behaalden in
1960 de verschillende benodigde di-
ploma's. De heer W. H. van Keulen
was het eerste lid van de brigade
die in het bezit kwam van een in-
structeursdiploma.

Wat de maatregelen ter beveili-
ging van de baders en zwemmers be-
treft, deed het bestuur de volgende
mededelingen: alle posten van do
Z.R.B, zijn thans voorzien van sein-

borden en in de komende zomer zal
een proef worden genomen met z.g.
walkie-talkies.

Bij de bestuursverkiezing werd
dokter J. F. Zwerver, in de vacatu-
re-F. J. v.d. Groep, tot vice-voor-
zitter gekozen; in de vacature-C, de
Jong werd de heer W. H. van Keu-
len benoemd. De heren C. A. Kras,
commissaris en A. Loos, 2e secreta-
ris, werden herkozen. In de kascom-
missie werden benoemd de heren
Aug. van der Mije, D. Luttlk en D.
Hulst.

ZHV-vergadering
De Zandvoortse Handelsvereniging
organiseert a.s. donderdag 20 april,
een ledenvergadering in de verga-
derzaal van bodega Petrovitch aan
de Kerkstraat.

Scherts om nerts
Maandag 24 april a.s. geeft de
toneelvereniging „Wim Hildering"
een uitvoering van het blijspel
„Scherts om nerts".

De vijfde nederlaag
van Zandvoortmeeuwen

Verleden week schreven wij, na^de reeks van nederlagen van het eer-
ste elftal van Zindvoortmeeuwen „het wordt eentonig"; na de nederlaag
van j.l. zondag moeten wij schrijven „het blijft eentonig".
Ondanks de ingrijpende wijziging die 't elftal had ondergaan — het had
iets weg van een operatief ingrijpen om de patiënt te redden — slaagde
Zandvoort er niet in de serie nederlagen te beëindigen.

In de opstelling van het elftal, dat
j.l. zondag in Beverwijk tegen WB
uitkwam, waren op 't laatste ogen-
blik nog enige wijzigingen aange-
bracht. Bruijnzeel werd opgesteld,
terwijl ook Paap een plaats in het
elftal kreeg toegewezen. Tijdens de
wedstrijd moesten ook de reserves
worden aangesproken, waardoor
Stokman en Halderman in het veld
terugkeerden. Al deze veranderin-
gen waren nu niet bepaald bevor-
derlijk voor 't toch al labiele even-
wicht van het elftal.

Toch liet het eerste gedeelte van
de ontmoeting zich hoopvol aan-
zien. De debuterende Bruijnzeel
toonde zich een aktieve voetballer,
die zijn plaats zeker waard was.
Ook de verrichtingen van Stokman,
die goed aanvalsspel ontplooide,
trokken de aandacht. Het spel van
deze spelers stimuleerde de rest van
het elftal dat stevige druk op de de-
fensie van V.V.B, uitoefende. In de
28e minuut ontstond een misver-
stand in de verdediging van V.V.B.,
waarvan Van der Steen gebruik
maakte. 0-1.

Tot aan het , einde van de eerste
helft, waren beide partijen afwisse-
lend in. de aanval. Visser, Kraaijen-
oord en Koning waren bijzonder ak-
tief, evenals R. Luitjes van V.V.B.

Vijf minuten na het begin van de
tweede helft werd Zandvoort de du-
pe van een manoeuvre, waarvan
V.V.B, het slachtoffer had moeten
worden: de buitenspelval. De
scheidsrechter liet echter doorspe-
len en linksbuiten Koppen schoot
het leer voorbij doelman Ter Wol-
beek. 1-1.

Zandvoort kwam. deze „"slag" 'niet
meer te boven, 't Spel van de voor-
hoede werd minder efficiënt en
doordacht en de weerstand van de
verdediging nam zienderogen af.

In de 25e minuut braken de voet-
ballers uit Beverwijk opnieuw door
de verdediging van Zandvoort heen.
Na een fraaie voorzet van Hoogen-

dijk kwam de bal terecht op het
hoofd van Kooyman, die het leer on-
houdbaar langs Ter Wolbeek knik-
te. 1-2.

Tien minuten later was het op-
nieuw het duo Hoogendijk-Kooyman
die de verdediging van Zvm. uit po-
sitie speeld. Moeilijk was dit niet
en de stand werd 1-3.
Zandvoort was hierna een verslagen
ploeg, waaraan ook een keihard
schot van Halderman niets meer
kon verhelpen.

V.V.B, hield de zege in eigen huis.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West, 2e klasse
a, luidt thans:
H.R.C.
Purmersteijn
Vitesse '22
Q.S.C.
V.V.A.
Watergr.m.
Zandv.m.
Alc. Victrix
V.V.B.
West-Frisia
Kennemers
W.F.C.

20 12
20 12
19 10
20 10
20 10
18 9
19
19
19
20
20
20

3 5
3' 5
5 4
5 5
5 5
3 6
6 7
4 9
6 8
4 11
9 10
3 14

27 48-27
27 41-2.7
25 50-44
25 46-26
25 43-34
21 33-34
18 33-36
16 37-29
16 30-31
14 30-43
11 22-49

9 25-58

Wandelen langs de bollen
Op zaterdag 22 en zondag 23 april
organiseert de H.W.S.V. „Jan Pas-
stoors" de traditionele Bloembollen-
tocht. De start is vanuit het ge-
bouw Princehof te Heemstede, Glip-
perweg, zaterdag tussen 13.30" en
14.30 uur, zondag tussen 10 en 12.30
uur. De afstanden zijn 10, 15, 20,

•25 km-, ~-»- ,- 7-._- ,„ ,-. „.-~
Alle gewenste inlichtingen kan men

verkrijgen bij het secretariaat, H.
van Oorschot, Gen. Spoorlaan 33 te
Aerdènhout, tel. 02500-41927, terwijl
men zich ook bij dit adres kan la-
ten inschrijven. Ook aan de start
bestaat gelegenheid om in te schrij-
ven.

Protest tegen vernieling
van duinflora

De stichting „Bescherming Duinlandschap" heeft bij het college van
b. en w. geprotesteerd tegen een op 23 april a.s. in Zandvoort te hou-
den „motor-cross" waarvan de route is uitgestippeld over het dulnter-
rein van de gemeente.

De tekst van het protest van de
Stichting luidt als volgt:
Aan het College van
burgemeester en wethouders
der gemeente Zandvoort.
Edelachtbare heren,

Blijkens aankondigingen zullen

a
Als u richting geeft aan uw verzameling

Weet u, vrienden, dat de verzamel-
woede van mensen zo ver kan gaan,
dat er sprake is van een complex,
het z.g. verzamelcomplex. U weet
ook dat men letterlijk alles kan ver-
zamelen. Ik heb daar indertijd een
mooi boekje over gelezen en daarin

eer inlegde. Er kwamen zelfs rege-"
ringspersonen naar z'n charmante
collectie kijken. Maar stelselmatig
verdwenen er exemplaren uit z'n
verzameling, zodat "hij de regering
een proces aan moest doen. Dit liep
bijzonder slecht voor hem af, om-

stonden de gekste dingen over col- dat de regering z'n verzameling nie-
lectios voorwerpen, die vaak de aan-
dacht trokken. Het zijn heus niet
alleen sigarenbandjes, postzegels of

tig verklaarde (ja zeker, dat stond
er zo) en hem in de gevangenis
wierp, aangezien hij aan veelwijve-

lucifermerken, die men spaart en — rij deed, terwijl hij zich niet de Sul-
zoals dat heet — rubriceert. Ik las
in dat boekje dat er een man in En-
geland was, die locomotieven ver-
zamelde. Bij het vijfde exemplaar,
waar hij de hand op legde, kreeg hij
huisvestingsmoeilijkheden en toen
hij er drie en twintig had, bood de
Britse regering hem een huis In de
Sahara aan. Hij weigerde, of liever:
hij moest weigeren omdat de rech-
ter hem intussen ontoerekeningsvat-
baar had verklaard. De locomotie-
ven waren hem naar het hoofd ge-
stegen en zelfs' in het hoofd gesla-
gen. De arme drommel zag z'n ge-
hele verzameling onder de hamer
gaan van een gewetenloze vendu-be-
heerder in Soho. .

Een Fransman verzamelde vrou-
wen, waarmee hij bijzonder veel

tan van Koeweit mocht noemen.
Ik moet u bekennen dat ik ook

een complexje heb. Ik ben een harts-
tochtelijk collecteur van wenkbrau-

verzamelcompleic

wen. Op het eerste gezicht lijkt dit
een vrij nutteloze en zelfs saaie be-
zigheid, orndat de wenkbrauw, waar
geen mens achter staat, een niets-
zeggend artikel is. Dacht u dat?
Nou, dan hebt u 't mis, vrienden.
Het verzamelen en rubriceren van
wenkbrauwen is zo boeiend, dat ik
bereid ben er mijn levenswerk van
te maken, omdat ik voel dat de
wenkbrauw op zichzelf ons nage-
noeg alles onthult van de diepste
roerselen van de mens, die bij die
wenkbrauw hoort. En wat willen wc
meer in deze eeuw? Het is de tijd
van de onthullingen, van de ontdek-
kingen en van de ruimte. In zekere
zin is het verzamelen van wcnk-
brauwen een ruimtevaart door het
heelal van de menselijke geest, want
je weet nooit helemaal precies waai-
je terecht komt en of je wel terug-
keert.

Als ik u mijn album van niense-
lijke wenkbrauwen zou laten zien,
zou Freud geen waarde meer voor
u hebben, althans niet meer waar-
de dan de praatjes van een tuin-
man over de bestrijding van slak-
ken. De veelsoortigheid van wenk-
brauwen is overweldigend. Kleuren
en vormen variëren en in iedere
teint en in iedere buiging, de wei-
ving mag ik wel zeggen, liggen we-
relden van smart, verwondering,
toorn, vreugde en menselijk ver-
nuft.

U wil de ruimte in? Geef mij
maar een wenkbrauw!

BARTJE

op 23 dezer terreinritten voor moto-
ren gehouden worden in de duinen
van het circuit.

Bij deze „motor-cross" worden
niet de bestaande wegen gevolgd,
maar gaat de route over en door
duinhellingen en duinkommen. Hier-
bij heeft — het is reeds eerder ge-
bleken en u bekend — aanzienlijke
beschadiging plaats van de dulnbe-
groeiing, die ter plaats toch al zo
zeer te lijden heeft tijdens baan-
wedstrijden.

Wij protesteren met klem tegen
het verlenen van vergunning voor
het houden van deze ruwe en vol-
komen zinloze „evenementen", die
in een kwetsbaar duinlandschap
in geen geval behoorden te worden
toegelaten.

„Bescherming Duinlandschap"
Het bestuur der stichting
Hoogachtend,
w.g. J. C. Rugaart, voorzitter
w.g. H. G. Gerke, secretaris

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de
maand api-il ziet er als volgt uit:
1. J. Hoogendijk 34787; 2. mevr.
Roest 33867; 3. H. Molenaar 32555;
4. F. Molenaar 32221.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal werd j.l. -zon-
dag met 12-3 verslagen door DSV.
Het adspirantentwaalftal won met
3-0 van Haarlem-b.

Zandvoortse Damclub
De uitslagen van de onlangs ge-
speelde wedstrijd om het persoonlijk
clubkampioenschap luiden: A. Hoe-
kema-J. Koper 2-0; J. v. Dijk-J. v.
d. Werf f 0-2; F. v. Been-P. Ver-
steege 0-2; Drayer jr-Th. ter Wol-
beek 1-1; J. Schuiten-G, ter Wolbeek
2-0.
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Lentemode uitl/Zweden
is vrij en blij en anders-elegant.
Dit bloesende jakje is favoriet bij de Zweedse
vrouw, die graag makkelijk modieus en sportief
charmant door het leven gaat!
Dessin in oker, olive en havanna... fleurig apart!
Het is gemaakt van cotton imprimé ... de lich.te,
zorgeloze stof onder do lentezon. De prijs?
Omdat het nog steeds Festiade is.

maten 38 t/m 46 1975

. .. bij „llght weight from Eng/and".'
kamgaren shantung, echt zomers-licht van gewicht.
En strak model, omdat de mode dat voorschrijft.
En helemaal gevoerd, zodat zij prachtig valt en
slanker afkleedt. En,., in verrukkelijke mode-

i tinten als écru, beige, nègre bruin, olive, roest,
j rood, bleu en marine. Festiadeprijs

maten 38 t/m 48 297S
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HUIS te koop gevraagd,
leeg te aanv., plm. ƒ40.000
en HUIS plm. ƒ 16.000, —
(oud-Zandvoort o.d.). Ma-
kelaar K. C. v. d. Broek,
Biederodestraat 25, tele-
foon 2318, Zandvoort.

Te koop gevraagd: TUIN-
PRIEEL (of tumhuisje).
Br. onder no 3005 Z. Crt.

Te huur voor perm. gestof.
ZIT- en SLPK. op Ie st.

centr. veiw., ing. 1 mei a.s.
Br. onder no 3006 Z. Crt.

A.s. echtp. zoekt gestoft.
ZIT-SLAAPK. en keuk. v.
plm. 1 jaar. Br. 3002 bur.
Z. Crt.

TB HUUR GEVRAAGD
v. 4 pers. v.d. maand juli.
Br. nr. 3001 bur. Z. Crt.

Te koop: lang wit BRUIDS-
JURKJE m. onder jurkje
m. 65 (6-7 jr) Koehof, Ten
Kateplantsoen 2.

Te koop KINDERWAGEN
merk Pedigree, in pr. staat.
Cort v.d. Lindenstr. 2/13.

WASMACHINE m. hand-
wrmger te koop. ƒ 75, — .
Telefoon 3636.

Te koop, wegens vertrek
buitenland WOONBOOT,
tevens toerboot, m. 40 pk-

ventaiis; mooie ligplaats in
Heemstede. Tel. 2632.

Te koop: KIPPENHOK m.
5 prima kippen. Geels.
Fr. Zwaanstraat 86, tele-
foon 2929.

Te koop: VILLIERS 200 cc
MOTOR, 1955, i.z.g.st.
Telefoon 2318.

Gevr. WERKSTER 9-1 u.,
2 x p.w. ƒ 1,75 p.u. Brede-
rodestraat 25.

Gevr. flink MEISJE of
VROUW v. hulp i. d. huish.
9-2 u, zaterd. 12 u. ƒ 35,-
p.w. Brederodestraat 25.

LOOPJONGEN voor "direct
gevraagd. Bloemenmagazijn
„Noord", Vondellaan hoek
Van der Moolenstraat.

Voor tijdelijk gevr. flinke
WERKSTER 2 ocht. p.w.
Willem Draijerstraat 23,
tel. 3175, na 7 uur.

WERKSTER gevraagd.
Kostverlorenstraat 110, te-
lefoon 3828.

Voor al uw KLUSJES:
telefoon 4414.

Helft van dubbele VILLA
aangeb. a.d. Weimarwog te
Zandvoort, 5 kam., badk.,
keuken, serre. Koopsom
ƒ 48.000. Inl. mevr. v. Te-
tering, mak. N.B.M., telef.
02500-42515.

Twee automonteurs kunnen
nog WERK AANNEMEN.
Reparatie, uitdeuken en
spuiten, bill. pr. Br. ond.
nr. 3003 bur. Z. Crt.

GARAGE of BOX te huur
gevr. br. 3004 bur. Z. Crt.

WIT- EN STUCADOOR-
WERK gevr. door vakman
tegen redelijke prijs. Br.
onder no 3007 bur. Z. Crt.

JONGEN gevr. voor bedie-
ning afwasmachine van
's avonds 7 tot 9 uur. Bern-
sen, Hogeweg 70.

FAMILIEDRUKWERK :

Geboortekaartjes,
Verlovingskaartjes
ens.

Achterweg 1 - Telef. 2135
Gertenbachs Drukkerij

i

1

Wi

W
TTR
Tw
aai
H.

>f

mm

tfe
j ie

esl
TT
ee
igev
Mei

50 J A A R V O G E L Z A N G

HOOGOVENS IJMUIDEN
De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en
Staalfabrieken N.V. en aangesloten bedrijven
N.V. Mekog, Cemij N.V. en Breedband N.V. te
Umuiden vragen in verband met uitbreidingen
bekwame

lloofdelektromonteurs

Sollicitaties (schriftelijk) te
richten aan: Hoogovens -
Umuiden, Personeelsza-
ken, gebouw „Buitenhof",
met vermelding van naam,
voornaam, geb datum, geb.
plaats, volledig adres en
de werkzaamheden die
werden verricht.

die in staat dienen te zijn geheel zelfstandig
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de
elektrische apparatuur en elektrische machines
uit te voeren.
Tevens dienen zij op de hoogte te zijn met het
opsporen en verhelpen van storingen -aan in-
stallaties van zéér uiteenlopende aard.
Kennis en ervaring op het gebied van hoog- en
laagspanningskabels wordt verlangd, alsmede
het vermogen om bij het werk leiding te geven.
Het werk wordt hoofdzakelijk in ploegendienst
verricht. In enkele gevallen is plaatsing in dag-
dienst mogelijk.
Het diploma VEV (sterkstroommonteur) is vereist.
Het aanvangsloon bedraagt ca. ƒ 133.- bruto
per week (in vierploegendienst), inclusief huur-
bijslag.
Min. leeftijd: 30 jaar.
Voor gehuw-
den die op een
tegroteafstand
van het bedrijf
wonen om da-
gelijks heen en
weer te reizen

komt een
v .

woning j beschikbaar

Gedurende de wachttijd op de woning worden
de reiskosten voor het wekelijks gezinsbezoek
vergoed.

Verwacht U Duitse gasten?
Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit het Rheinland
(licht) en MALZ (donker en zoet)

Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
l naar: groothandel in bier en limonades
Tempeliersstr.57 Haarlem, lel. (08500) 21561

Daar kunt u heen
Monopole:

Maandag n en dinsdag 18 april,
S uur: film Congo-Desperado's
Woensdag 19 april en donderdag
20 april, S uur: film Achterdocht
Zondagmiddag 16 april, 2.30 uur:
film Teenager-nielody

*
Zomerlust

Zaterdag 22 april, uitvoering
over oud Zandvoort door „De Wurf"

*

Stadsschouwburg :
Woensdag 19, donderdag 20 en vrij-
dag 21 april, Rotterdams Toneel
met de Spaanse Brabander..
Zaterdag 22 april, 8 uur: Rotter-
dams Toneel met Huwehjkslessen
Zondag 23 april, 8 uur: Rotterdams
Toneel • met Irma la Douce.
Maandag 2Jf april, dinsdag 25 april,
S uur: Rotterdams Toneel met De
Spaansche Brabander.
Woensdag 26 april, 8 uur: Haagse
Comedie met Marius.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043,3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau VreemdeUn-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld

SAAB service-dealer.
2071 Horlogebednjf O. Waaning,

Kostverlorenstraat 68
2424 Autobedrijven „Rinko"

Oranjestraat en Stationsplein
2231 Boekhandel v/h Bsvé

Grote Krocht 17

UITVOERING
Zandvoortse folklorever.

„DE WURF"
ZATERDAG 22 APRIL

• ZAAL ZOMERLUST
DIE GOEIE OUDE
STRANDWEG en

LIEFDE WAS VROEGER
OOK BLIND

NA AFLOOP GEZELLIG
DANSEN TOT Z UUR

Kaarten a ƒ 1,65 plus bel.

DISCOTARIA
TROBECKESTRAAT 15

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Böll - Biljarten om half tien. \
Durbridge - De andere man.
Eska - Het vijfde jaargetijde.
Giovanni - Pubïieke vijand nr. 1.
Mant - Om een harlekijn.
Toonder - De oudste ochtend.
Vestdijk - De moderne Antonius.

Ontwikkelingslectuur

Corti - Het tragische leven van kei-
zer Maximiliaan.

Cottrell - De bakermat van onze
cultuur.

Leven en dood.
De rechtsorde in het Koninkrijk der

Nederlanden.
Wibaut-Isebree Moéns - Schadelijke

dieren in huis.

de bekende de Gruyter petit-beurre uit eigen
bakkerij. Verse voorraad. Deze week per pak
10 cent voordeliger.

n pak

PETST BEURRE
voor slecht s

DEZE AANBIEDINGEN
ZIJN GELDIG VAN

19 t/m 25 april 1961

/ ' '
deze week een pak „zonder koken haver-
mout" (zo gezond!) kant en klaar.

/ ^

kunt U deze week voor half geld ko-
pen wanneer U Uw boodschappen
bi) de Gruyter doet tot een bedrag
van tenminste f.6,-.

NORMALE PRIJS ALTIJD 75 CENT.

„zonder koken".
U kunt kiezen uit alle melanges
en ook uit de bekende doosies met
zakjes thee Een prachtige gelegen-
heid om een paar pakjes m huis te
nemen.

OF EEN DOOSJE ZAKJES THEE Afwassen komt elke dag terug maar zo'n
buitenkansje krijgt U niet elke dag.(soort naar keuze)

BO

ELK 2e PAK AF WASMIDDEL

VOOR halve prijs.
bij aankoop van f. 6,- de Gruyter artikelen.

En dan nog 10°/o korting.

Het snoepje van de week voor slechts 15 cent bij elke 4 gulden aan boodschappen

MAAGTABLETTEN
de beste

U kunt weer normaal eten!
Vraagt inl. b.d. importeur
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat 55, Rotter-
dam-6.

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 22 april, 8 uur
Rotterdams Toneel

Huwelij kslessen

Zondag 23 april, 8 uur
Rotterdams Toneel
Irma la Douce

Ma. 24 apr., di. 25 apr.,
8 uur. Abonn. B en C

Rotterdams Toneel
De Spaansche

Brabander
Zeer beperkt aant. pi.

Woensdag 26 april, 8 u.
Haagse Comedie

Marius
Halve zaal besloten

gezelschap

Frijaea: f 1,28 tot f 5,-
(alles inb.) Coup. g«ld.
Voorverk. op apeeld. en
2 dg. «i-voor van 10-3 u.
T«l«fonlsch na 12 uur.

NAAR DE

bloeiende
Betuwe

op 20 april

Bloemencorso
22 april.

KERKMAN
Haltestraat 63, tel. 2214.

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

Helderziende
magnetiseur Majafza
Spreekuur te Zandvoort
D I N S D A G 25 A P R I L
10-7 uur in het gebouw DE
WITTE ZWAAN, Dorps-
plein 2, tel. 2164 (02507).
Privé consult. Wetenschap-
pelijk getest. Dankbetui-
gingen en persbeoordelin-
gen uit binnen- en buiten-
land ter inzage, Succes
verzekerd. Alles onder stip-
te geheimhouding.. Vroeg-
tijdig komen s.v.p.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2238
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ZANDYDORTSE COURANTRedaktle en
administratie:
Achterweg l
Poatbus 23
Telefoon 2135
Qiro 92 »S 44

Advertentieprijs:
12 at per mm-hoogt*

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDHNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Schoorsteendampen en lawaai
verontreinigen onae lucht

Wij hebben in deze kolommen al meerdere keren de aandacht gevestigd
op de verontreiniging van de lucht, afkomstig uit de schoorstenen van
chemische fabrieken e.d. Ook hebben wij bittere woorden gewijd aan de
luchtverontreiniging boven onze stranden, veroorzaakt door het lawaai
van. reclamevliegtuigen. Het helpt niet veel. Maar wij moeten de aan-
dacht gaande houden.
Misschien dat in de verre toekomst nog eens

In de omgeving van de Nieuwe Wa-
terweg zijn koeien gestorven ten ge-
volge van de verontreinigde lucht.
Vooral chemische fabrieken schij-
nen daar (overigens niet alleen in
die omgeving) zeer veel, slechts met
moeilijke structuurformules te defi-
hiërcn, maar heel kwalijke, gassen
de dampkring in te stuwen, zodat
de beesten het op de lange duur niet
overleefden.

Het is het zoveelste bericht over
de onzichtbare, maar daarom niet
minder manifeste vervuiling van de
lucht, die. wij inademen. De vuilver-
branding in Amsterdam-Noord doet
geregeld een regen van fijn verdeeld
roet over woonwijken neerdwarre-
len, de industrie in de IJmond is via
haar weggestoven afvalgassen niet
al te bevorderlijk voor de groei en
bloei van gewassen op bloemkwe-
kerijen in de buurt; ook in de mijn-
streek wordt er veel geschreven en
veel gesproken over dit probleem.

Veel minder heeft men het over
een soort luchtverontreiniging, die
misschien niet zo schadelijk, maar
zeker zo hinderlijk is: de verontrei-
niging via de trommelvliezen na-
melijk, de steeds toenemende herrie
boven onze hoofden. Wij doelen hier
met name op het groeiende leger
van reclamevliegtuigen. Een jaar of
tien geleden kwamen de eerste in de
lucht: kleine toestellen, die een
sleepnet met verkoopleus achter
zich aan zeulden. Alles, wat met
vliegen en vliegtuigen te maken
had, sprak nog voldoende tot de

..verbeelding,, om de mensen op de
grond bij 'het brommend" nade'rén
van een toestel even het hoofd in de
nek te dwingen. Die ene seconde
was voldoende, men had de naam
Van de uit de hemel adverterende
in het bewustzijn. Uit de dienst ko-
mende militaire vliegers zagen een
leuke broodwinning in de luchtre-
clame. Zij zetten zelf een dergelijk
bedrijf op (vliegtuigen waren te
huur) of zij traden in dienst bij een
collega, • die dat al had gedaan. Be-
drijven ontstonden en verdwenen,
sommigen bleven over. Op het ogen-
blik telt Nederland niet minder dan
dertien luchtreclamebedrijven met
een gezamenlijke vloot van vele
tientallen toestellen. Omdat het vlie-
gen tegenwoordig zo gewoon is,
moet er-intensief worden gewerkt,
om de belangstelling op de grond te
blijven vangen, om — zoals het in
de reclame heet — een „impact" te
krijgen. Een impact van enige be-
tekenis wordt vandaag pas verkre-
gen als' er vijf, zeven of tien toe-
stellen tegelijk over onze hoofden
denderen. Uiteraard wil de klant
met zijn duur gekochte vliegende
leus zoveel mogelijk mensen berei-
ken. Men zoekt dus met zorg uit,

Afscheid chef N.S.
l- mei a.s. verlaat de heer C. Alders,
stationschef bij de N.S., de spoor-
Wegen wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Zater-
dagmorgen 29 april neemt de heer
Alders, in de stationsrestauratie op
het perron, afscheid van vrienden
en bekenden.

T»ng-HL- S4a»d
14-20 april 1961

Geboren: Volkert Willem, zoon
van G. Paap en W. H. Schijff; Dick
Otto, zoon van A. Vastenhouw en
L. van Duivenboden; Rubertus Jo-
hannes Petrus, zoon van J. P. Boots
en W. Bakker; Cornelia, dochter
van A. Zwemmer en A. M. E. Paap;
Ingrid, dochter van L. F. Nanai en
A. M. Vörös; Anne Loes, dochter
van G. J. Paa'p en D. G. Klooster-
man.

Ondertrouwd: Gerrit Cornelis
Harms en Adriana Verschoor; Pie-
ter Bijl en Johanna Petronella ten
Bosch; Antonius Gerhardus van der
Schaft en Elisabeth Christina Re-
mina van Wijk.

Getrouwd: Jhr. Henri Alexandre
Ghislain Theodore Bosch van Drake-
stein en Antonia Sophia Henriette
de Beer.

Geboren buiten de gemeente:
Truus Marjanne, dochter van " J.
Draijer en C. Koning; Diana Dési-
rée, dochter van G. A. van der
Kroon en J. J. van Duijn.
"Overleden buiten de gemeente:

Alberdina Catharina Timmer, oud
82 jaar, gehuwd geweest met P. H.
Pleters.

waar er veel mensen bij elkaar zijn.
Mensenmassa's plegen zich bij voor-
beeld te bevinden op het strand, in
een stadion, in een openlucht-
schouwburg, in het Amsterdamse
Bos of de Rotterdamse Kralinger-
hout, tussen de middag op de ter-
rassen in de steden. Goed, dan gaat
men daar boven hangen. Valt de
avond, dan kan er worden overge-
schakeld op de zogeheten nachtre-
clame. De leuzen worden in dat ge-
val samengesteld uit lichtjes onder
aan de romp of vleugels van het
vliegtuig. Vooral op mooie zondagen
is er een hevige impact te verdie-
nen. En het maakt een geweldige
herrie. Ook die kleine vliegtuigen
namelijk hebben hevig dreunende
motoren. Boven het land mogen ze
niet lager komen dan vierhonderd
meter, 'boven de zee (en dus boven
het strand) mogen ze afzakken tot
driehonderd meter. Het vervelende
is, dat zij hun motorgedender bijna
altijd opdringen aan mensen, die
zich zo rustig mogelijk willen re-
creëren en het daar — gezien de
weinige ruimte in ons land — toch
al zo moeilijk mee hebben.

Er zijn momenteel genoeg recla-
me mogelijkheden, deze psychische
„luchtverontreiniging" moet binnen
redelijke grenzen zijn terug 'te drin-
gen.

Verkeereexamen
l.o.-scholieren
J.l. maandag hebben ruim 230 leer-
lingen van de hoogste klassen van
de l.o. scholen deelgenomen aan het
praktische gedeelte van het ver-
keersexamen, uitgeschreven door de
afdeling Zandvoort van de Bond
voor Veilig Verkeer.

Vanaf het politiebureau aan de
Hogeweg vertrokken de deelnemers
(sters) met een minuut tussenruim-
te via de Haltestraat naar Zand-
voort-Noord, waar het examen
werd afgenomen. Van de ruim twee-
honderd leerlingen slaagden 90%
voor de verkeerstest. De uitreiking
van de diploma's vond j.l. dinsdag
op de scholen plaats. Woensdagmor-
gen werden de scholieren, die aan
de verkeerstest hadden deelgeno-
men, ontvangen in theater Monopo-
le. Tijdens de bijeenkomst werden
de prijswinnaars bekend gemaakt
van de onlangs gehouden verkeers-
bordenwedstrijd. De ochtend werd
besloten met een filmvoorstelling.

Kampioen van district West
De heer U. Bouma, lid van de
Z.P.S.V., wist in Den Haag beslag
te leggen op het veldloopkampioen-
schap van district West van de Ned.
Politiesportbond.

Bustocht voor Anker
De jaarlijkse bustocht van de leden
van de bejaardensociëteit „Voor
Anker" is vastgesteld op dinsdag
16 mei a.s. De reis heeft Harder-
wijk als- einddoel, waar de bejaar-
den de bus zullen verwisselen voor
een boot om een tocht langs de
IJselmeerwerken te maken. Na de-
ze excursie gaan de sociëteitsleden
— via de Veluwe — teiug naar
Zandvoort. De trip wordt besloten
met een diner in Zomerlust.

Vergadering van ZHV-leden
** jf

Naam van Zandvoort hoog houden

Gisteravond kwam de Z.H.V. voor de laatste maal in het „vergadersel-
zoen" bijeen in de vergaderzaal Bar-bodega Petrovitch • aan de
Kerkstraat. De opkomst der leden was, gezien de belangrijkheid der
agenda — alleszins redelijk te noemen en in zijn openingswoord maak-,
te de voorzitter, de heer H. Hildering, hier dan ook verheugd melding
van. Uit dit openingswoord tippen wij hier enkele onderwerpen, welke
voor het publiek interessant kunnen zijn.

Allereerst nog eens, nu het zomer-
seizoen met rasse schreden nadert,
de openstellingstijden der winkels:
van l mei tot 15 september:

maandag t.m. vrijdag 8—22 uur
zaterdags van 8—23 uur
zondags van 9—22 uur

van 15 september tot l oktober:
maandag t.m. vrijdag 8—18 uur
zondags van 9—20 uur.

Voorts deed de heer Hildering een
beroep op de leden om straks, bij
het te verwachten buitenlands *be-
zoek aan de badplaats, de naam
van Zandvoort als toeristenplaats
hoog te houden en ge'en andere
omwisselingskoersen van buiten-
landse valuta te berekenen dan de
officieel geldende, welke door de di-
verse bankinstellingen zullen wor-
den bekend gemaakt.

De seizoenverlichting van de drie
grote straatverenigingen ter spra-
ke brengend, zei de voorzitter, dat
men moeilijk deze feestelijke illu-
minatie uit het zomerse dorpsbeeld
zou kunnen wegdenken. Inwoners
en gasten zijn hier aan gewend ge-
raakt en allerwege is men van me-
ning dat deze verlichting het bij-
zonder goed doet.

De plannen — of liever: het plan!
— van het boulevardcentrum aan
de kop van de Zeestraat maken
ook melding van winkelgalerijen,
aldus de heer Hildering. Hij dacht
dat hier kansen lagen voor de eigen
winkelstand, al was het alleen maar
om te voorkomen dat winkeliers
„van buiten" straks .van de toeloop
in het drukke seizoen gaan profi-
teren. Hij gaf deze suggestie even-
wel onder voorbehoud van de ulter-
aard vrij zware financiële konse-
kwenties.

Uit een vraaggesprek dat een pu-
blicist van De Telegraaf onlangs
met onze burgemeester heeft gehad
releveerde spr. de volgende zinsne-
de van mr. Van Fenema, die ge-
zegd zou hebben: „Dat gewriemel in
het dorp moet maar eens uit zijn!"
De heer Hildering zei dat dit er op
duidde dat de gemeentelijke over-
heid nog steeds speelt met de ge-
dachte het eindpunt van de buslijn
Amsterdam-Zandvoort uit het cen-
trum (Zwarte Veld) te verleggen
naar een plaats ver uit het centrum
verwijderd. Dit kan slechts schade
berokkenen aan de winkelstand in
de dorpskern, aldus de hr Hildering.

De bekende lichtgevende bordjes
voor kamerverhuurders en pension-
houders, die Touring Zandvoort
heeft uitgegeven, achtte spreker een
bijzonder geslaagde bijdrage in de
sanering van de verschillende wij-
zen van annoncering en hij had hier-
door de gedachte gekregen dat deze
lichtgevende bordjes ook bij de
straatnaamborden zouden kunnen
worden toegepast.

Wat de verhouding tussen Tou-
ring Zandvoort en de Handelsver-
eniging betreft, maakte spreker met
spijt gewag van het feit dat nog

Het £.
Wij ontvangen hem deze zomer. Hij komt met zijn ge-
Kin, een vrouw en drie kinderen, over de oostgrens. Van-
af half }uli tot eind augustus. Na het zakelijke gedeelte
hebben wij nog even met hem over het verleden ge-
praat, want tenslotte weet je niet wie je in huis neemt.
Voor de machtsovername in 1S3S, bevond hij zich vrij-

wel iedere zondag onder het gehoor van ds. Niemöller. Wat een kerel!
Hij heeft een grote bewondering voor hem. Jammer dat ze niet alle-
maal zo waren, alleen kun je immers met tegen de stroom oproeien.
Lid van de partij is hij niet geweest, zijn vrouw ook niet, wél een oud-
oom van moederszijde. Die was overigens de enige van de tamelijk
grote familie. Die familie is thans niet meer zo uitgebreid, want ze
heeft erg te lijden gehad van de bombardementen. Vooral de aanvallen
's nachts op de weerloze burgerbevolking waren verraderlijk. Hoe men
dit heeft kunnen goed praten, begrijpt hij niet.
Tussen '40 en 'J,5 is hij ook nog in ons land geweest — kort, heel kort
maar en als ziekendrager. Daarna in Frankrijk, Denemarken, Joego-
Slaviê en Polen. Ja, hij heeft heel wat van Europa gezien. Wat een
ellende overal en wat een gebrekkige voorzieningen, vooral in de Bal-
kan. Orde op zaken stellen was niet mogelijk, overal waar je kwam
stuitte je op onwil en verzet.
Eind ISJflf is hij gewond naar huis getransporteerd. Daar heeft hij di-
rect met zijn oud-oom gebroken. Er definitief een streep onder gezet.
Ook nu wil hij niets met hem te maken hebben en zeker niet na het-
geen hij — na de oorlog — over de praktijken van het regiem heeft
gehoord. Hij is een vurig voorstander van een verenigd Europa en de
hulp aan de gekleurde volken, evenals Adenauer en de regering in Bonn.
Hij maakt op ons een fatsoenlijke indruk, ook om te zien, onze gast
van de komende zomer. Zo geheel anders dan zijn landgenoten soms
worden afgeschilderd. En tenslotte mag je niet bevooroordeeld zijn.
Zeker niet in een badplaats.

Uit: Vingeroefening voor geweten

steeds geen reactie van het bestuur
van T.Z. op de jongste toenaderings-
poging van de Zandvoortse Handels-
vereniging was binnen gekomen.

Tenslotte lanceerde de heer Hil-
dering een idee, dat het bestuur van
de Z.H.V. nader heeft uitgewerkt
om het verenigingsleven van Zand-
voort daadwerkel'jk te steunen.

Ieder jaar zal e^n vereniging door
dé Z.H.V. worden uitgekozen om
gebruik te maken van deze originele
vorm van „steunverlening". Aan de
leden van de Z.H.V. worden name
lijk — uiteraard op verzoek — twee
gratis besproken plaatsen voor een
voorstelling beschikbaar gesteld,
welke plaatsen dan weer met de
desbetreffende vereniging worden
afgerekend. Als eerste vereniging,
die dus als „proefkonijn" optreedt,
is de toneelvereniging „Wim Hilde-
ring" aan de beurt. Bij de voorstel-
ling die „Wim Hildering" a.s. maan-
dagavond geeft, zal moeten blijken
of en in hoeverre door de leden van
de Z.H.V. gebruik wordt gemaakt
van dit aanbod.

Verenigingsbestuuren, bijv. to-
neelverenigingen, muziekkapel, man-
nenkoor, operettevereniging, welke
voor dit idee interesse hebben,
kunnen zich in verbinding stellen
met de secretaris van de Z.H.V.,
de heer J. Kroon, Haltestraat 55.

Hierna •werd de niet voor het
Zandvoortse publiek belangrijke
agenda in een vlot tempo afgewerkt.

H.W.

Ook in Zandvoort?
Jeugd uit vluchtelingenkampen zoekt onderdak

Evenals voorgaande jaren het geval
is geweest, komen ook in 1961 op
initiatief van het C.J.V. een aantal
kinderen uit Duitse vluchtelingen-
kampen naar Nederland om hier
vijf weken in een gezin te worden
ondergebracht.

De leeftijden van deze kinderen
variëren van 10-16 jaar. Ze zijn van
allerlei nationaliteiten: Polen, Let-
ten, Esten, Tsjechen, Joegoslaven,
Oekrainers en Oostduitsers. Ook
hebben ze verschillende godsdien-
sten, Evangelisch-Luthers, Grieks-
Orthodox, Russisch Orthodox, Grieks
Katholiek, Rooms-Katholiek enz.
Ook zijn er kinderen van ouders die
niet bij een kerkgenootschap zijn
aangesloten.

De eerste jaren na de oorlog kwa-
men de kinderen ondervoed en niet
voldoende gekleed in ons land; de
laatste jaren is dit niet meer het
geval. De kinderen komen nu hier
om eens een goed gezinsleven mee
te maken want velen van hen
leven nog in kampen en zijn daar
ook geboren. Nu, zestien jaar na
de oorlog, ondervinden ze nog steeds
de gevolgen daarvan, zo niet aan
den lijve, dan toch geestelijk en mo-
reel.

Het C.J.V. hoopt dat er ook in
Zandvoort gezinnen zullen zijn die
hun verantwoordelijkheid zullen ver-
staan en die in de periode van 25
juli—29 augustus, een jongen of

een meisje in hun huis en gezin wil-
len opnemen.

Alle inlichtingen worden ver-
strekt door de heer J. R. Berken-
bosch, Tolweg 21, telefoon 4283, en
het C.J.V., Singel 58, telefoon 020-
222833, Amsterdam.

Beëdiging reserve-politie
Aanstaande dinsdag zullen de leden
van het Korps Reserve Gemeente-
politie door burgemeester mr. H.
M. van Fennema worden beëdigd.
In verband met de bestaande voor-
schriften zullen de leden worden be-
noemd tot onbezoldigd ambtenaar
van gemeentepolitie, gedurende de
tijd dat zij in werkelijke dienst zul-
len worden opgeroepen.

Beter slaagt u bij
„'t Interieur"
Stationsplein 15

voor:
bankstellen - huiskamers
slaapkamers-slaapbanken
eethoekvn - bergmeubelen
etc.

Jaarvergadering Witte Krui»
De afdeling Zandvoort van „Het
Witte Kruis" hield j.l. dinsdag In
het Gemeenschapshuis de jaarver-
gadering.

Nadat de voorzitter van de afde-
ling, de heer D. Geurtsen, de bij-
eenkomst had geopend bracht de
secretaris, de heer De Ronde, zijn
jaarverslag uit.

De afdeling beschikt thans over
twee wijkzusters die een volledige
dagtaak hebben. In '60 legden deze
verpleegsters 7787 bezoeken af. Het
ledental steeg in het afgelopen jaar
met ruim tachtig personen en be-
draagt nu bijna 1300. Ook het jaar-
verslag van de penningmeester liet
een optimistisch geluid horen: de fi-
nanciële basis van de afdeling is
gezond.

Na 'n filmvertoning over de rheu-
mabestrijding, gaf de heer L. B. J.
de Wilde, directeur van de Provin-
ciale Noordhollandse vereniging
„Het Witte Kruis", een uiteenzet-
ting over de werkzaamheden van de
kruisverenigingen in provinciaal
verband.

Spreker belichtte verschillende
facetten van dit werk, in het bij-
zonder de rheumabestrijding en de
revalidatie. Het bleek, dat op eerst-
genoemd gebied in Noordholland
nog tal van moeilijkheden moeten
worden overwonnen en dat het
werk, dat het Witte Kruis ook op
dit gebied verricht nog veel effec-
tiever kan worden, indien meer me-
dewerking wordt verkregen.

Wat de revalidatie betreft wer-
ken thans in Noordholland achttien
eigen bureaus. Er is een goede sa-
menwerking met alle op dit gebied
werkende instanties en specialisten.
Een tweede revalidatie-arts moet
worden aangetrokken. Tot een nan-
stelling kon men echter, door gebrek
aan financiën, nog niet overgaan.

In '60 werden in genoemde provln-
cie ruim negenhonderd gevallen be-
handeld, waarvan er honderdnegen-
tig afdoende konden worden gehol-
pen. Dit werk is thans een der be-
langrijkste takken van het kruis-
werk geworden.

Tenslotte legde de spreker er de
nadruk op, dat de plaatselijke ver-
enigingen veel meer bij dit werk
moeten worden betrokken.

Met een oproep het werk van de
Kruisvereniging te steunen besloot
de voorzitter de jaarvergadering.

Nieuw bestuur
Het dagelijks bestuur van de afde-
ling Zandvoort van de VARA is na
de onlangs gehouden jaarvergade-
ring als volgt samengesteld: L. H.
Cohen, voorzitter; mej. R. Molenaar,
A. J. van der Moolenstraat 4, secre-
taresse; L. Citroen, penningmeester.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

april berijdbaar
23 9.18 4.30 21.59 17.-— 13.30-20.—
24 10.34 6.- 23.21 18.30 14.30-21.30
25 11.59 7.30 -.-- 20.— 16.00-22.30
26 0.38 8.30 13.04 21.— 4.30-11.—
27 1.31 9.30 13.52 22.- 5.30-12.00
28 2.11 10.— 14.31 22.30 6.00-12.30
29 2.48 10.30 15.08 23.- 6.30-13.—
•*m*ng««t«Ul door P. v.d. Mij* KCfen



Mensen en zaken
Op iveg naar volwassenheid
Als ouders ernst maken met de op-
voeding van hun kinderen, zal het
hen niet ontgaan dat de opgroeiende
jeugd van nu bijzondere aandacht
nodig heeft. Veel meer dan vroeger
het geval was, wordt de besloten-
heid van het gezin bedreigd door in-
vloeden van buiten af. De jeugd is
altijd het object geweest, waar de
volwassene beslag op heeft gelegd.
„Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst" geldt nog steeds, maar deze
jeugd weet niet half hoe misbruikt
zij vaak wordt in de toekomstver-
wachting. De toekomst is voor hen
dikwijls een veraf gelegen en nogal
duister gebied.

Als het ergens nodig is een situa-
tie van rust en harmonie te bewerk-
stelligen, dan is het wel in die le-
vensperiode van de jeugd, welke
men met puberteit betitelt. In de
puberteit voltrekken zich ingrijpen-
de veranderingen in lichaam en
geest van de jongen en het meisje.
Het volwassen worden is een boe-
iende levensfase, maar tevens een
periode van onrust, eenzaamheid en
twijfel. Boeiend, omdat de puber
voelt betrokken te zijn in de strijd
tussen twee werelden, die van het
kindschap en van de volwassenheid.
En die strijd moet gewonnen wor-
den! Maar onrust en twijfel zijn ook
het deel van de jongen en het meis-
je, op weg naar volwassenheid, want
veel, wat zij vroeger als kind aan
hun ouders over konden laten, wordt
nu een kwestie van zelfstandig han-
delen. En tegelijk ervaart dit op-
groeiende kind dat het zelfstandig
worden vol met problemen zit, pro-
blemen, waar het niet of nauwelijks
tegen opgewassen is. Hier moeten
ouders helpen! Het kind in de puber-
teit denkt vaak dat men hem (haar)
niet begrijpt en dat alles, wat het
onderneemt, belachelijk is. Dit geeft
een gevoel van eenzaamheid, waar-
door de puber dikwijls prikkelbaar,
lusteloos" en neerslachtig' is. Welke
ouder en opvoeder kent niet de
bekende klacht van hun grote
zoon of dochter: „Jullie begrijpen
me toch niet en alles, wat ik doe, is
verkeerd in jullie ogen!" En zij
wenden zich teleurgesteld af van
hun ouders, 'wanneer dezen niets
tegenover dat knagende heimwee
kunnen stellen dan een schouderop-
halen vol onbegrip en zelfs onwil.

Gelukkig het kind, dat in deze
periode ouders heeft, die een har-
monisch gezinsleven tot stand heb-
ben gebracht en die in volkomen
eensgezindheid hun grote kinderen
leiden naar de volwassenheid. Waar
zelfstandig denken en handelen een
belangrijke factor is in hun levens-
geluk. ' MOMUS

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeerswerk

Telefoon 2937 of 02500-17069

Verkoop zomerzegels
begint maandag

As. maandag 24 april start de jaar-
lijKse nationale Zomerpostzegelac-
tie. Van de verkoop van deze zegels
zal het afhangen in hoeverre lande-
lijke en regionale instellingen voor
de volksgezondheid, maatschappelijk
en cultureel werk bepaalde projec-
ten kunnen uitvoeren, die anders
geen kans van slagen hebben.

De uitgifte van deze. Zomerpost-
zegels met vogelafbeeldingen heeft
dit jaar meer tot doel dan alleen een
financieel resultaat. Door vogelze-
gels te plakken helpt men mede een
waarschuwing te richten tot het ge-
hele Nederlandse volk om zuinig te
zijn op onze vogelstand, die in
steeds ernstiger mate wordt be-
dreigd door de industrialisatie en
bevolkingstoename.

De Zomerpostzegels worden ver-
kocht tot en met 10 juni 1961 en
blijven geldig tot 31 december 1962.
Zij zijn verkrijgbaar bij de postkan-
toren of plaatselijke comité's, welke
laatste ook prentbriefkaarten in
kleur met afbeeldingen van dezelfde
vogels als op de postzegels (zilver-
meeuw, scholekster, wulp, kluut en
kievit) kunnen leveren. Het adres
van het plaatselijk comité te Zand-
voort luidt mevr. Van Fenema, Wil-
helminaweg 68.

Ledenvergadering Z.P.S.V.
De Zandvoortse Politie Sport Ver-
eniging organiseert a.s. woensdag
26 april een ledenvergadering.

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en

A F O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058.

WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720

APOTHEEK:
22t t.m. 28 april

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71
telefoon 3073.

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge
vallen.

Zondag 23 april
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem,
telefoon 13174 -

Zaudvoortineeuwen
Uitslagen zaterdag 15 april:

Zandvoortm.-Robaver 3-4
Zandvoortm. 2-Tw. Jeugd 4-2

Adspiranten:
Kenn.land a-Zandv.m. a 4-7
Zandvoortm. b-DSK a 3-0
Zandvoortm. d-Spaarndam a 8-0
Zandvoortm. e-SMS a 2-1
Zandvoortm. h-Haarlem g 6-0

Pupillen:
DCO a-Zandvoortm. a 2-4

Uitslagen zondag 16 april;
VVB-Zandvoortm. 3-1
Zandvoortm. 2-HoIlandia 3 0-3
Zandvoortm. 5-v. Nispen 2 4-1

Junioren:
Zandvoortm. b-Vl. Vogels a 5-0
Zandvoortm. c-Bl'daal b 7-0
Zandvoortm. d-Ripperda b 1-3

Programma zaterdag 28 april:
Adspiranten:

32 Zandvoortm. b-DCO a 15 u.
36 Zandvoortm. c-Halfweg a 15 u.
51 EDO c-Zandvoortm. d 15.30 u.
55 Zandvoortm. e-Haarlem e 16 u.
65 RCH f-Zandvoortm. f 15 u.

Pupillen:
122 Zandvoortm. a-EDO a 14 u.
Programma zondag 23 april:

Zandvoortm.-WFC 34.30 u.
HRC 3-Zandvoortm. 2 11 u.

69 Zandv.m. 8-HBC 8 12.30 u.
Junioren:

76 HBC a-Zandvoortm. a 12.00 u.
88 Zandvoortm. b-VVH a 9.45 u.
98 Zandvoortm. d-HFC e 9.45 u.

101 Zandvoortm. e-RCH f 9.45 u.
Programma woensdag 26 april:
Pupillen:

Zandv.m. d-Zandv.m. b 15 u.
DSS a-Zandvoortm. e 15 u.
(Terrein Zandvoortmeeuwen)

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de wedstrijd tegen WFC komt
het eerste elftal van Zandvoort-
meeuwen a.s. zondag in de volgen-
de opstelling uit: Molenaar; Stok-
man, Stobbelaar, Jansen, Koper, Wa-
ter; Visser, Koning, Jacobs, Kraai j-
enoord en Schaap. Reserves: Hal-
derman, Koper en Kerkman.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 15 april:

TZB adsp. a-Alliance b 5-1
TZB adsp. b-BSM c 3-1
TZB adsp. c-TYBB h 0-2

Uitslagen sondag 16 april:
TZB 1-DSB l 1-3
(Vriendschappelijk)
TZB 2-DCO 5 0-1
TZB 3-Geel Wit 3 2-9
TZB jun. a-Geel Wit a 2-1
O. Gezellen c-TZB b 6-4

Programma zaterdag 22 april
43 TZB adsp. a-TYBB c 15 u.
91 TZB adps. c-O. Gezellen g 15 u.
Programma sondacj 23 april:

TZB 1-SVY1 ' 14 u.
52 TZB 3-Renova 4 12 u.
70 TZB 4-EHS 9 ^ 12 u.
33XTZB jun. b-Renova J? , x ,14 u.

' '•\ T /
Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal speelt zondag-
ochtend om 10.15 uur in het sport-
park Duintjesveld tegen Animo
Ready 3. Adspiranten b speelt een
wedstrijd tegen Aurora c.

Geen post naar Cuba
Daar de luchthavens op Cuba voor
de burgerluchtvaart gesloten zijn,
kunnen luchtpoststukken en lucht-
postpaketten voor dat land voorlo-
pig niet worden verzonden.

Reeds aangeboden luchtpostzen-
dingen met bestemming Cuba zul-
len aan de afzenders worden terug-
gegeven.

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 23 april

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Jeugddienst in het Jeugdhuis

19 uur: ds. D. ter Steege, jeugd-
predikant te Haarlem.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: spr. mevr. A. C. Rijks-
Tishauser.

^NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15 .
Zondag 23 april <•

10.30 uur: ds. G. Kroes (e.l.) uit
Haarlem.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. A. J. Snaayer (d.g.)
uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg
Zondag 23 april

10 uur: dr. P. J. Richel van Heem-
stede.
17 uur: dr. P. J. Richel. Gat. Z. 22

PAROCHIE H. AGATHA
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.30-9 u

Hoogmis en 11 uur; in Het Huis
in de Duinen om 8.45 uur.
Om 19.30 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 uur; om 19.30 uur Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 25 mei:

15 uur: samenkomst in Pniël, Zui-
derstraat 8.
Spr. Zr. B. Helmhoutó

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 23 april, 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door mr. H. Singer-
Dekker. Onderwerp: Waarom is zi;
toch niet getrouwd?»

FAMILIEBERICHTEN
Verloofd: /-- >

NANNY KEUR
en
LOEK VAN MIERLO

Pretoria, Zuid-Afrika, 26 april 1961
9e Laan 472 Gezina
9s Laan 463 Gezina

Na een kortstondige ziekte is
in volle overgave aan haar
Heer van ons heengegaan on-
ze lieve moeder, behuwd-,
grootmoeder, zuster en tante
Wilhelmine Johanna Marie

Blekkink
weduwe van Gerrit Roelof Polman
in de ouderdom van 83 jaar.

Uit aller naam,
Th. G, Polman

Baarn, 17 april 1961
Adelheidlaan 8
Correspondentie-adres:
Patrijzenstraat 14, Zandvoort
De overledene is opgebaard in
de rouwkamer, Zijlweg 63 te
Haarlem. Bezoek aldaar van
14 tot 15.30 uur en van 19.30
tot 20 uur.
De teraardebestelling zal
plaatsvinden vrijdag 21 april
a.s. om 11 uur op de alge-
menc begraafplaats aan de
Kleverlaan te Haarlem. Aan-
vang van de rouwdienst in de
rouwkamer om 10 uur.

Hebtu bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a.
hakkerskleding, koksmutsen, slof-
fen en broeken, overalls in wit,
khaki en blauw. Gesorteerd in
heren overhemden, dames dusters,
Ook voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen, matjes enz.
bij het van ouds bekende adres
A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

In een wip
schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER, keus
uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week «• •\•
Uw oude stofzuiger heeft in-
ruilwaarde!
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
-PHILIPS SPECIALIST

F.H.Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding :
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau, Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Ctertenbachs Drukkerij,
Zandvoortse Courant

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200. Ook VESPA en
SOLEX verhuur

J. F. ZWERVER
Arts

Afwezig tot l mei
De aanwezige huisartsen

nemen waar

Daar kunt u heen
Monopole:

Vrijdag 21 t.m. zondag SS april,
8 uur: film De rode cirkel.
Maandag 24 april, S.1S uur, toneel-
voorstelling „Scherts in nerts".
Woensdag 26 en donderdag 27 april,
8 uur: film „Doorbraak bij Scapa-
Flow.
Zondagmiddag 23 april, 2.30 . uur:
film De liefde van een prinses.

Zomerlust
Zaterdag SS april, uitvoering

over oud Zandvoort door „De Wurf"

Gemeenschapshuis ••
Dinsdag 25 april, 8 uur: openbare
bijeenkomst Partij van de Arbeid

*
Stadsschouwburg:

Zaterdag 22 april, 8 uur: Rotter-
dams Toneel met Huwelijkslessen
Zondag SS april, 8 uur: Rotterdams
Toneel met Irma la Douce.
Maandag S4 april, dinsdag 25 april,
8 uur: Rotterdams Toneel met De
Spaansche Brabander. ,
Woensdag SB april, 8 uur: Haagse
Comedie met -Marius. .

De praktijk voor kleine
huisdieren van Dierenarts
J. Jongkind te Haarlem
wordt voortgezet door
Dr J. W. BALJET
geassocieerd met.
me j.
Dr G. W. TIECKEN

specialisten voor kleine
huisdieren.
Telef.nr. en spreekuren
blijven ongewijzigd.

Haarlem, Kenaupark 13,
telefoon 14524.

Gevr. KAMERS-.*
m. keuk. v. 5 pers. ged.
aug. te Zandv. Hoeft niet
dir. aan zee. Br. m. prijs
nr. 3106 bur. Z. Crt.
Gez. v. 5 pei-s. vraagt voor
half juli—half aug.
kamers m. keuk.
in Zandv. of dir. omg. Br.
m. pr. nr. 3107 Z. Crt.
Ge,vr. voor perm.. gestoff.
ZIT-'en SLAAPK. op goe-
de' stand en rust. omg., vr.
keuk., wc, douchecel met
centr. verw. Br. nr. 3108
bur. Z. Crt.
DAGMEISJE gevr. van
8.30-4 u. Mevr. Kalkoene,
Thorbeckestraat 35.' i
WERKSTER - gevr. 1 dag
p.w.,. evt: zaterdag..{jWe
Dr. Gerkestr. 78, tel. 2176.
Net WINKELMEISJE, gevr.
in kruideniersbedrijf en
MEISJE v.d.' huish.,' -flink
loon. Amsterdam,' -vlak bij
Centraal slation." Br. nr.
3105.
Gevr. v. aug. ZIT-SIlAAP-
KAMER m. gebr. v.fkeuk.
v. 3 S, 4 pers. Br. rn^rij
ond. nr.- 3103..bur. ',Z.£rt',t _
Villapark: te koop-H-UI-S
m. garage m. huurwoning-
ruil. Br. nr. 3110 Z. Git.
Te koop: 2 complete TRIX
TREINEN. P. Sebregts,
Kostverlorenstraat 58.
Te . koop: 4 . zeer rmooie
FAUTEUILS m. - tafeltje
en dressoir, billlijke prijs;
ACCORDEON Hohner, 80
bassen ƒ 95,—.
Schoolplein 3a, na 6 uur.
Te koop: NIEUWE RIET-
MAT, 31 m lang, 1,30 m
hoog, evt. ook in gedeel-
ten. Prijs nader overeen te
komen. Telefoon 4353.
Te koop: mooi BUREAU
1,50 x 0,80 m. Leeuweri-
kenstraat 16/7, tel. 3585.
WASMACHINE m. wrin-
grer .en klok, te; koop. ƒ 75.
Telefoon 3636.
Te koop1: vijflichts smeed-
ijzeren KROON, zeer mooi.
Telefoon 2671. .
Te koop: MARKIES in g.
st, breed 1,90 m. Tel. 2671.
Te koop: prima SCHRIJF-
MACHINE (Underwqod)t'
Leeuwerikenstraat 10V-7,"
telefoon 3585. "i • "
Te • koop: half Engelse

KINDERWAGEN^
Willemstraat 15. 3-

"GEYSER • te koop.ï" Piet
Leffertsstraat 32, tel:, 3509.
Te koop: B. M. W. type
R 51/3, in pr.st., pr. ƒ 1200,
Financiering mogelijk.
J. P. Hcijeplantsoen 58.
STALEN KINDERSTOEL
aangeb. z.g.a.n. Kostverlo-
renstraat 113b (W<andel-
park). "'.

Aank. winkeljuffrouw
gevraagd. •- -

JUPITER, -""Haltestraat :6,' tel".-'2838-;-

Gevraagd

garage of stalling
voor de maanden juli en augustus

Omgeving sterflat.

Br. nr. 3102 bur. Z. Crt.

Pairtij van de Arbeid
Afdeling Zandvoort

Openbare bijeenkomst
dinsdag 25 apxil 1961 in het GemeenschapBhuis

Spreker: OUD-MINISTER SUURHOFF
Zang door „DE STEM DES VOLKS"
Aanvang 8 uur.

Vervang toch uw oude opklapbed tegen een

MODERNE SLAAPBANK
Uw kamer krijgt een geheel ander aanzien.

Woninginrichting „'t Interieur"
STATIONSPLEIN 15

BESCH. DAME b.z.a. v.d.
huish., daar v/aar hulp voor
ruw werk aanw. is. Liefst
bij heer all. Br. 3101 Z.C.
MEISJE b.z.a. als hulp i.d.
huish., lief voor kinderen
Br nr. 3104 Z. Crt.

NETTE SERVEERSTER
gevr. voor consumptietent.
Br. nr. 3109 bur. Z. Crt.
Gevr.: flink MEISJE of
VROUW v. hulp i.d. huish.
3 ocht. p.w. 9-1 u., liet
v. kinderen. Tel. 3766.
NET M E I S J E gevraagd
v.d. winkel. Prettige werk-
kring. W. van, der Werff,
Gasthui§plein.'
Gevr. MEISJE" ± 15 jaar
van 9-1 uur v. oppas van
jongetje 21/., j. en heel lich-
te bezigh. Grote Krocht 19,
telefoon 25lö.

Huis te koop gevr.
liefst nieuwbouw m. gar.
Telefoon 4403 en 4160.

ij WASSEN,, poetsen en
cleaneren uw auto tegen
billijke prijzen. Ook aan-
neming van reparatie, re-
Visie, uitdeuken en spuiten.
A. van Duijn, A. J. v.d.
Moolcnstr. 54rd, tel. 2114.

O! Kijk daar eens,
o, wat leuk staat dat l
Zo wordt menig uitroep
gedaan als een dame met
een Nooys blouse of met
een vlotte rok of pantalon
u passeert.
Zie bij de fa. Nooy de
enorme sortering, de spe-
cialist in BADPAKKEN,
SHORTS enz.
Ook voor HEREN brengen
wij steeds wat nieuws.

zij daarom het devies.
Grote Krocht

Zie showrooms!

AMANDA BALKE
.VOETKONDIGE

ACHTERWEG l
Afspraken via tel. 2135
Behandeling aan huis."
Corr. adres: Wouwerman-
atraat 27/1. Haarlem.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17_ uur
Zaterdag van 9-12' uur

Mooie KINDERWAGEN te
koop ƒ 50,—.
Helmersstraat 50.

1. J. Knotter
Haltestraat 37 j- -.

uw adres voor
Sluis vogelzaden

ONDERJURKEN
CHARMANTE

in nylon en charmeuse
vanaf ƒ 4,10" '

DE WOLBAAL
-Haltestraat, 12a, tel? 2099
Wilt u uw schoorsteen
MODERNISEREN of heeft
u ander METSELWERK?
Bel dan 4205 Zandvoort,
na 6 *uur. ,• -, .4 . - .--}„.- r .1

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg,- en reparatie.
Telefoon Amsterdam 020-
715797," Lutmastraat 89.

\
ARTISTIEK BLOEHWERK

Bloemzaden en bollen
Bloemenmagaz. ,Noord'

M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van.der Moolenstraat

Ned. Prot. Bond
afd. Zandvoort

Gebouw. Brugstraat 15
Donderdag 27 april 2.30 u.

Vroiiwenmiddag
Allen "hartelijk welkom!

Fleurige stoffen .
door dames- en kinder-
kleding in ruitjes en
strepen v.a. ƒ 1,45 p.m.

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a, , tel. 2099
Voor al 'uw-METSEL-
WERK naar W. Drièhuizen
Marisstraat- 13, tel. 3891.

L J. Kriotter
Haltestraat 37.

uw adres voor
fijne vleeswaren!

Als reklame
l ons schouderham en
l ons rookworst- 0,80
l pns tongenworst en ,1
l óns Kips leverworst 0,80

Denk nu reeds aan uw

zomergarderobe!
Uw naaister doet het ook.

Mej. P. G. Koper
Marisstraat. 7.

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392
KLEIJN voor AUTO1*
FIAT SPYDER Sport m.
zomer- en winterkap '56
OPEL KAP., lu., rad. '59
VAUXHALL Cresta '58
MERCEDES 220 S, rold. '57
MERCEDES'220 S, chuifd.,
autom. radio '55.
FIAT 1900 B Granluce,
2 deur hardtop '57
FIAT 1100, s. dak '57
FIAT 600, als n. '58
FIAT 600 Multipla '57
FIAT 500, als n. '58
FORD TAUNUS12MX '57
OPEL REK., ger. mot. '57
MORRIS MINOR '53
Let op onze garantie :5 maan-
den rijden «onder kosten!
KLEIJN'S AUTOBEDRIJF

ZANDVOORTSELAAN 351
Bentveld, tel., 02500-43068
Inruilen, . financ., garantie

Dagelijks .geopend



Waterdxinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-

• d«r* goederen enz U belt, wij komen
2, TELEFOON 2164

• DAMES. DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL, BIJ

Slagerij H. v.Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entre'cote ............ ƒ 3,00
750 gr. riblappen .................. 3,75
7SO gr. doorregen osselappen 2,75
760 gram schouderkarbonade... 3,50
750 gram ribkarbonade ......... 3,75
500 gram haaskarbonade ......... 3, —
Voor de boterham:
100 gram heJnx^en-'
100 gram gek. worst, samen 0,85
100 gram pekelvlees en
100 gr. gekookte worst ........... 0,75
150 gr. gehakt ..................... 0,55
150 gram rosbief .................. 0,95
150 gram ham ..................... 0,80
150 gram gelardeerde lever ..... 0,95
150 gr. gebraden frlkando ...... 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,26
Soappakket ........................ 1,00
l busje weense worst jes ......... 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

HUIS-, DECORATIE- en
KBCLAMESCHILDERSBEDRIJF
FaJ.v.d.Bos&Zn
T«i. 2662, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23

OLAS-ASSURANTIE

Tijdelijk iedere dag een
GRATIS Philips televisie
Ook voor u die kans!
Indien u heden bij ons uw
PHILIPS TELEVISIE bestelt, heeft
u de kans. Vraagt bij ons inlichtingen.
Bekendmaking uitslag Piekerpuzzle
28 april.
PHILIPS TELEVISIE vanaf ƒ 645,— « cm beeld.
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld ƒ 895,-.
PHILIPS RADIO, nieuwe modellen.
PHILIPS draagbare radiotoestellen, all tranis, met aansluiting voor
uw gramofoon.
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde.
Bezoek met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen u gratis
uit een thuis.
Wij regelen desgewenst na persoonlijk overleg de betaling met u.

PHILIPS
Erkend Philips servkw-daaler voor radio en televisie

F. H. PenaatPHILIP3-SPECIALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

J W
J-A.

DE EERSTE GULDEN CADEAU
OP DE SPAARKAART VAXf

(Jeugd- Actie-Camera- Koopsysteem)
Komen jullie bij ons sparen voor een camera vanaf ƒ 19,50. Teen-
agers tot 19 jaar. Ook cadeau een abonnement op 'n fotoboekje vol tips
Alle inlichtingen omtrent J.A.C.K. bij

FOTO-KINO HAMBURG vw .,,„,,„„>,,,„;,-
GROTE KROCHT 19. telefoon 2510

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20086, Haarlem

- INSTRUCTEUR D. OFPENBBRG
Nic^Baetslaan 52> tel. 4267, Zandvoort

GRAMOFOONPLATEN
UIT AMSTERDAM

BINNEN 24 UUR BIJ U THUIS
,In Zandvoort leveren wij op bestelling binnen
•24 uur alle platen, op welk gebied dan ook, aan
huis af! -U vraagt en wij draven!

Sebt u interesse voor ons platennieuws ?
Geef het op en wij sturen het u gratis.

dlscofiel Het huis
met de goede klank

Zandvoort: (na 19 uur): A. J. R. Sauveplanne,
Thorbeckestraat 28

Amsterdam: Molsteeg 9, telefoon (020)47765
Geluidsapparatuur, bandrecorders, picTc-ups

Verwacht U Duitse gasten?
Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit het Rheinland
URTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer, Tempeliersstr .57 Haarlem, lel. (02500) &1561

Leverancier alle Ziekenfondsen

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radioreparatie, ook
aan huis. Telf. Amsterdam
020-726327.

VOOR GOED
SCHILDERWERK

Schildersbedrijf W E IK O
Vr. vrijblijvend prijsopg.
Amsterdam, v. Beuningen-
str. 68-1, tel. 795619, J.90700

STERKE VITRAGE
in crème en wit
reeds v.a. ƒ 1,25 per m.

DD WOLBAAL
Haltestraat 12a, tel. 2099

In verband met de invoering per 1 mei 1961 van de

4 5 - u r i g e ( 5 - d u n g s e ) w e r k w e e k
kunnen worden geplaatst bij het

PROVINCIAAL ZIEKENHUIS nabij Santpoort
(gem. Bloemendaal)

• PARKWACHTERS/PORTIERS
• TUIHLIEDEH
• KOKS
• OPPERMAN
• MANNELIJKE ARREIDERS

voor Transportwerk, Magazijndienst
en Schoonmaakwerk.

• PITRIETWERKER/MANDENMAKER
(arbeidstherapie)

• ASSISTENTES IN DE HUISHOUDING
(leidinggevend)

• VROUWELIJKE HUISHOUDELIJKE HULPEN
• MEISJES VOOR DE LINNENDIENST
• NAAISTERS

Schriftelijke sollicitaties aan de Economisch Directeur.
Mondelinge aanmelding en inlichtingen bi] het Bureau
Personeelsvoorziening (tel. 02560-8444- toestel 44).
Bezoek of> iedere werkdag van W-12 uur en 14-17 uur,
behalve zaterdagmiddag, doch bij voorkeur op maandag
en woensdag.

TENNIS
Op tennisclubjes, spelend te Overveen op dinsd., woensd.
en donderdagochtend kunnen nog damesleden worden
geplaatst (beginners en gevorderden.
Inl. en aanm. R. ZATF, telefoon 02500-14929.

Nog slechts enkele

autoboxen te huur
in centrum.

„De Schelp", Dr. Gerkestraat 20.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT - 73
Üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam" tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
wexk, muurwerk

om een

te
H ALVE-ZWARE - PITTIG - MILD - LEKKER
Uit het zonnige Carolina en uit het rijke, ruige Kentucky
komen de tabakken. Voor Royal. Doublé selected!
De nieuwe shag - Voor mannen - Voor U! - ROYAL

KONINKLIJKE TA6AKFA3RIEK J. & A. C. VAN ROSSEM - ROTTERDAM
met handige

extra-lange klep
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,010 EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT
showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

U het allernieuwste
J. KEUR

Electro-radio-teohnisch bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914 "

Betaling desgewenst in overleg

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 206Q

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUWS- en GRAFWERK,

Bediening, prijs en Idealiteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergcet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten bloemzaden en bollen

NU OF NOOIT
tl

BICO 115 liter slechts ƒ 398,-
ZAUNISSI 135 liter slechts ƒ 459,—
ZAUNISSI 160 liter slechts ƒ 639,—
ZAUNISSI 190 liter slechts ƒ 749,—
ELECTROLUX HO liter slechts ƒ 498,—
ELECTROLUX 150 liter slechts ƒ 598,-
ELECTROLUX 210 liter slechts ƒ 898,-

Verder kunnen wij u leveren de volgende merken:
A.E.G., Bosch, Flat, Liebherr, Kohier, Linde, Alaska,
Triventa enz.
Vraagt onze prettige betalingsregeling, b.v. A.E.G.-
koelkast, tafelmodel a ƒ 498,—. Reeds in uw bezit
voor ƒ 25,— p.m. Volledige garantie op alle kasten.

Fa. Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

't is een
ware

bevrijding!

Thres Bases

... om er weer kwiek en koket
bij te lopen, op Three Roses!
Een modieuze schoen is het
recht van elke vrouw. Ook van
haar, die extra eisen moet stel-:
len aan haar voeten. Three
Roses zijn schoenen die hun
helpend werk onzichtbaar doen.
Als zulke schoenen er zijn,
waarom zoudt u er dan niet *
aardig in gekleed gaan, bevrijd OOK
van een „drukkende" last? Forma Natura

SPECIAALZAAK

K r u i s w e g 42 - H a a r l e m

Weer aangekregen de bekende

HET WONDER VAN ZANDVOORT
SWALTJESTRAAT 9 — TELEFOON 2418

:N
Auto's 5% en alle verzekeringen
C. TEROL, BRUGSTRAAT 5, TEL. 2898

SCHOENHANDEL

Deze week ontvangen:

ZWEEDSE LINNEN TRETORN PUMPS

U PROEFT HET!
Extra verzorgde en uitgelezen
kwaliteit. Daarvoor zorgt

Slagerij Burger
Vrijdag en zaterdag
Varkensvlees
750 gr. karbonaden 3,38
750 gr. haaskarbonaden 3,98
750 gr. magere lappen... 3,88
750 gram filet 4,68

Kalfsvlees
750 gram frikando 3,98
750 gram lappen 3,68

LamBvlees
voor de fijne keuken
750 gr. bout zonder been 3,68
750 gr. magere lappen... 3,48
750 gr. karbonaden 2,58
750 gr. rollade,

héél lekker 3,10

Rundvlees
750 gr. riblappen 3,58
750 gr. pracht lappen 2,68

Voor de boterham.
100 gram ham en "7Q
100 gr. Saks. samen ... JLï?
150 gr. gelard. lever 0,69
Speciaal voor de fijnproevers
extra sortering exclusieve-
vleeswaren

Maandag
en dinsdag
250 gr. tartaar
50 gr. doorregen
varkenslappen

1,25

1,44

Woensdag
en donderdag
500 gr. gehakt h.o.
500 gr. braadworst
sausijsjes
200 gr. Saks

1,25 i
of (
1,45
0,55 l

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amuterdtun, Haarlem," Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
Icn porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLBN 2, TELEFOON 2164

Ondergoed
Pyama's

Korte broekjes
Glansgaren en
badstof truitjes
Babygoed

U slaagt tenslotte het best bij

HALTESTRAAT 59

Keurkapokmatras 80x190 ƒ 59,75
Binnenveringmatras 80x190 ƒ 52,50
Schuimplasticmatras 80x190 ƒ 39,75
Vlokkenmatras 80x190 ƒ-24,95
Divanbed 80x190 ƒ 26,50
Ledikant m. voetbord 80x190 ƒ 42,50
Etagebed 2 x 80x190 ƒ 67,50
Dubbeldivanbed 2 x 80x190 ƒ 69,50
Keurkapokmatras, 3-delig,

120x190 ƒ 98,-
Binnenveringmatras, 3-delig

120x190 ƒ 89,—
Vlokkenmatras, 3-delig, 120x190

ƒ 39,-
Divanbed, 120x190 ƒ 50,50
Veren kussen ƒ 7,25
Ruime sortering

wollen dekens
vanaf ƒ 13,95
Verder alles op het gebied van de

slaapkamer

Beddenmagazijn

Wu EL Kemp er
Haltestraat 21, tel. 2219 en 2501

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

ZATERDAG:

een heerlijke vruchtentaart . . f 1,90
en 12 knapperige zandkoeken. f 1,00
Probeerde u reeds onze prachtige, rijk gesorteerde

amandelallerhande f 0,60 per 100 .gram
Vraagt onze verkopers ook naar zo'n

groot krentenbrood . . . . f 1,25
of zo'n fantastisch, groot rozijnenbrood f 1,10
Zij zullen u gaarne bedienen.

Bij Van Staveren eens geprobeerd, altijd begeerd!

Erkende Autorijschool „Zaïidvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS

Wij verzongen
uw SUEDEkledïng volgens
een geheel nieuw systeem

Vraag bij ons inlichtingen

"OME HOM? Ci.££NiNG SERVICE"
CHEMISCHE WASSERU - VERVERIJ - MODEL-PERSINRICHTINO - STOPPACE

cud?
HALTESTRAAT' 39 — TELEFOON 2810

REPARATIE - VERVEN - STOPPAGE

De middelpuntvliedende krachten
Die de pret aan de zweefmolens brachten
Zijn toch ook vlot in staat
Hij die bochten doorgaat
Als 'n dwaas, zomaar botweg te slachten!

Kijk uit!
Zo nodig door een bril van

dat 's veilig
Looman

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Kaltestraat 44

MONOPOLÏ
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur; zondags 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 21 t/m ZONDAG 23 APRIL, 8 uur
Kart Saebisch, Renate Bwert

De rode cirkel
Tot de laatste minuut houdt Edgar Wattace u
met deze detective-story, in ademloze 'spanning!
14 jaar.

MAANDAG 24 APRIL : '
Zandvoortse toneelvereniging „Wim Hil-
dering met „Scherts in nerts", 8.15 uur.

DINSDAG 25 APRIL besloten voorstelling

WOENSDAG 26 APRIL en
DONDERDAG 27 APRIL, 8 Uur

Pieter Eppler, Sabina Sesselinan

Doorbraak
bij Scapa-Flow

Sterker dan de liefdei was de verlokkende roep-
stem van het gevaar! 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 23 APRIL, 2.30 uur
Marianne Hold, Gerhard Rietmann

De liefde
van een prinses

Een prachtige kleurenfilm vol romantiek en
humor. Alle leeftijden.

*Té*? 2550

Prima rietmatten i
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeetf; •• Hil-
legom, -tel.- 02520-5116. ' '
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

zelf schilderen!!
[Losse oliegrondverfj

a ƒ 1,25 per kg.
l Ouderwetse GLANS-1
j VERF a ƒ 2,25 p. kg J

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

[ putra-vérfmalerij j
rïf.Z. Voorburgwal 251
l Amsterdam-G., telef. i
[43542 (naast Wijera) j

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

WIST U
dat 20% korting op all*

stoomgoederan
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt In ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserlj
en ververij

KE1JSER
Telefoon 2653

Snelstomerij voorheen
Schoolstraat nu ook p.

adres: Kerkstraat 26.

TV ANTENNES plaatsen,
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Hedaktle en
administratie:
Achterweg l
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Telefoon 2185
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et par mm-hoogte

ZANDVOORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Wim Httderinff speelde

Scherts om nerts
Gisteravond kwam .de toneelgroep „Wim Hildering" in Monopole op
de planken voor de opvoering van Peter Coke's blijspel in drie be-
drijven „Scherts om nerts". Een allerdwaaste geschiedenis, waarmee
het niet zeer talrijke publiek zich kostelijk heeft vermaakt. Aange-
zien dit stuk vanavond nog eens in Monopole en zelfs van de week
voor een derde maal elders wordt opgevoerd, zullen wij ons onthou-
den van het releveren van het verhaal, dat enkele zwakke ogenblik-
ken — maar toch ook even zovele hoogtepunten heeft.

Het gaat om een „bende" dieveg-
gen, die onder leiding van een En-
gelse lady, „bontkraakjes" op touw
zet met het oogmerk: liefdadigheid
te bedrijven! Een kolonel b.d. van
de Britse landstrijdkrachten zorgt
voor_een nauwkeurig uitgestippelde
organisatie! De ietwat aan lager
wal geraakte Engelse adel wordt
hier met een milde spot bejegend en
het moet gezegd worden dat „Wim
Hildering" de sfeer van dit luchtige
blijspelletje, dat naast geestige tek-
sten ook tal van spectaculaire han-
delingen heeft, goed heeft aange-
voeld. Een goede beurt dus van re-
gisseuse Alie Bol, die haar groep
naar een behoorlijke opvoering
heeft geleid.

. Topsy Langereis gaf een verma-
kelijke uitbeelding van de aanstel-
lerige lady Beatrice Appletay, een
exponent van de gedegenereerde
Engelse adel, die kamers verhuuit
om het hoofd boven water te hou-
den. Lady Beatrice is bezeten van
de idee .om de sociaal misdeelden
ter zijde te staan en de fondsen, die
hiervoor nodig zijn, vormt zij op
originele manier uit de opbrengst
van „in vereniging gepleegde dief-
stallen"! Een leuke rol, met een van
de zijde van de vertolkster juiste
spelopvatting.
" Minke Rinkel speelde juffrouw
Nanette Parry, de spraaklerares,
die op kamers woont bij lady Bea-
trice en die in het complot van de
bont (nerts) dief stallen zit. Een
grappige uitbeelding, met een over-
maat aan droge humor.

Kees Bruijnzeel, met de naklank
van het stuk „Van de brug af ge-
zien", waarin hij drie weken gele-
den speelde, nog in de oren(!) gaf
een goed vertolking van de gepen-
sloneerde kolonel Albert Rayne, bij
wie alles — zelfs het organiseren
van bontgapperijtjes — op de klok
gaat. Bijzonder geestig en raak ge-
typeerd.

Lady Miller, de vierde in de club
en vriendin van lady Beatrice, kwam
voor rekening van Jo'ke Paap, die
van deze Engelse Alice Miller een
typetje maakte, dat ergens nog be-
schaafd was, maar toch de onmis-
kenbare sporen droeg van de ver-
wordenheid. Een Engelse lady, die
zich inlaat met een dievenbende;
zij doet dit schoorvoetend, maar
met de hoop, dat er in de toekomst
— na het uitvoeren van de liefda-
digheid — toch wel wat aan de
strijkstok blijft hangen!

Juffrouw Elisabeth Hatfield, de
huurster bij lady Beatrice, die de
tiende completeert, was een verruk-
kelijke creatie van Riek Kok, die
hier alle registers van haar komisch
talent opentrok. Deze vrouw be-
gint zo aarzelend, bijna schuchter,
maar voor zij een kwartier voor
het voetlicht heeft gestaan, laat zij
u de tranen over de wangen rollen.

Juffrouw Hatfield dreigt door
haar stuntelige zenuwachtigheid al-
les telkens in de war te sturen.
Haar mooiste stunt is 't stelen van
een bontjasje van een harer bende-
leden! Dan is er nog een niet op
haar mondje gevallen gedienstige in
het huis: Lily Thompson, een ka-
merkatje, dat een nogal duister ver-
leden heeft! Dit verleden is ook min
of meer de aanleiding van deze ge-
schiedenis. Deze rol werd op bij-
zonder amusante wijze gebracht
door Miep Hildering, die een niet
onbelangrijk aandeel had in het
succes ,dat de groep met dit blij-
spel had.

Pape en Kemp, respectievelijk
rechercheur en politie-agent, waren
de bijrollen, die eventjes in het der-
de bedrijf worden opgevoerd. De
sectie politie werd vertolkt door

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Op maandag, l mei (viering Ko-
ninginnedag) en vrijdag, 5 mei (na-
tionale feestdag) zullen de ge-

".meentelijke bureaus van Zandvoort
,voor het publiek gesloten zijn.
Alleen het bureau voor de burger-
lijke stand zal op die dagen ge-
opend zijn van 's morgens 9 tot
10 uur.

Henny Hildering en Bert Balle-
dux, die — uiteraard buiten hun
schuld! — geen invloed meer kón-
den uitoefenen op het verloop van
dit blijspel, dat door de gehele
groep verdienstelijk werd gebracht.

Het decor zag er smaakvol en
verzorgd uit. Aan het einde van de
avond werden de dames — de re-
gisseuse incluis — behoorlijk in de
bloemetjes gezet, terwijl de heren
— w.o. de requisiteur Nol van Adel-
berg — de warme dank oogstten
van voorzitter Henny Hildering, die
het slotwoord sprak bij dit vrolijke
besluit van het toneelseizoen.

H.W.

directie rest. Berliner Kindl
Grote Krocht 23
dankt allen, zakenrelaties, vrien-
den en kennissen voor de grote
belangstelling ondervonden bij
de opening van zijn zaak.

Txainev gaat heen
De heer Talbot, trainer bij de voet-
balvereniging „Zanavoortmeeuwen"
heeft zijn contract met de vereni-
ging per l juli a.s. opgezegd. Met
ingang van die datum is hij als
trainer aangesteld bij Be Quick uit
Groningen.

Benoemd in Leiden
De heer J. Henzen, werkzaam bij
de Dienst van Publieke Werken, is
met ingang van l juni a.s. be-
noemd tot adjunct-technisch ambte-
naar bij de Dienst van Gemeente-
werken te Leiden.

Vergadering Mercurius
De plaatselijke afdeling van de Al-
gemene Bond „Mercurius" belegt
a.s. woensdagavond in Ons Gebouw
een ledenvergadering. De agenda
vermeldt de verkiezing van een
voorzitter in verband met het over-
lijden van de heer A. Molenaar. Als
kandidaat is gesteld de heer A. J.
H. N. Kransen.

Demonstratie voor leden ZRB
A.s. vrijdag zal voor de werkende
leden van de Z.R.B, in het Gemeen-
schapshuis een demonstratie wor-
den gegeven" met het nieuwe zuur-
stofapparaat. De demonstratie zal
worden toegelicht met de vertoning
van een instructiefilm.

Diefstal
In het afgelopen weekeinde werden
in Zandvoort twee fietsen en een
bromfiets ontvreemd. In de nacht
van zaterdag op zondag werd in-
gebroken in twee strandtenten. Ver-
snaperingen en een aantal flessen
wijn worden vermist.

Motorclub Zandvoort
organiseerde motorcross door de duinen

De motorclub „Zandvoort" organiseerde zondagmiddag op het binnen-
terrein van het circuit een motorcross, die meetelt voor het kampioen-
schap van Nederland. Naar schatting vijfduizend toeschouwers hebben
de cross bijgewoond.

Tijdens de eerste rit van de se-
nioren tot 500 cc verloor A. H.
de Wit uit Schijndel met zijn B.S.A.
de macht over het stuur en kwam
te vallen. Hij brak een been en liep
een schouderontwrichting op.

Vooral de deelname bij de junio-
ren was groot en er werd felle
strijd geleverd. Het krachtsverschil
bij de senioren was van weinig be-
tekenis. Alleen Rudi Boom zorgde
voor een overwinning met meer dan
een minuut voorsprong op nummer
twee. Onze oud-plaatsgenoot B.
Bakker sloeg geen slecht figuur,
maar kwam niet in de prijzen te-
recht.

De uitslagen luiden:
Junioren tot 250 cc: 1. F. Verbrug-

ge, De Hoef, Jawa; 2. H. Meijer,
Amsterdam, Jawa; 3. B. J. Smit,
Markelo; 4. J. Markus, Amster-
dam, Maico; 5. Renê Cortie, Am-
sterdam, Jawa.

Junioren tot 500 cc: 1. H. Hennis,
Diemen, B.S.A.; 2. G. J. KI. Na-
gelvoort, Markelo, B.S.A.; 3. G.
J. Wassink, Arnhem, B.S.A.; 4. J.
Kruisinga, Gouda, Velocette.

Senioren tot 250 cc: 1. R. Boom,
Amsterdam, Dot; 2. A. Colijn,
Aalsmeer, Jawa; 3. J. S. van der

Hoek, Amsterdam, Adler; 4. M.
de Haas, Voorburg, Greeves.

Senioren tot 500 cc: 1. Jan Dirkx,
Eindhoven, B.S.A.; 2. J. Heyboer,
Moerkapelle, B.S.A.; 3. P. M. W.
Dirkx, Eindhoven, B.S.A.; 4. R. T.
Selling, Amsterdam, Velocette en
5. A. J. P. Jansen, Gerwen, B.S.A.

Ondanks Tiet protest van de stich-
ting „Bescherming Duinlandschap",
tegen de route van de motorcross
door het duinterrein binnen het cir-
cuit, heeft de cross j.l. zondag
doorgang gevonden.

Wij zouden hen die verantwoor-
delijk zijn voor de uitgifte van de
vergunning willen aanraden, eens
een kijkje te gaan nemen naar de
sporen die de -motorcross in de dui-
nen heeft achtergelaten.

Niet dat wij geloven dat zij van
de aanblik zullen schrikken — zo
naïef zijn we nu ook weer niet —
maar misschien dat de wandeling
naar het vernielde gebied, door de
nog ongerepte duinen, tot enig na-
denken zal stemmen. — red.

1-0 overwinning van Zandvoortm.
op W.F.C, uit Wormerveer

Na een reeks van nederlagen is het eerste elftal van Zandvoortmeeu-
wen er j.l. zondag in geslaagd een overwinning te behalen.
Zandvoort versloeg W.F.C, uit Wormerveer met 1-0. Een overweldi-
gende zege, op het elftal dat de laatste plaats inneemt in de competi-

. tie-afdeling West 2e klasse A, is het dus niet geworden. Maar meer
dan een kleine overwinning — na vijf achtereenvolgende nederlagen
— mocht men ook niet verwachten.

W.F.C, bleek goed op de hoogte
met het dieptepunt van de Meeu-
wen in het laatste gedeelte van de
competitie. Direct na de aftrap
drong de voorhoede van W.F.C, de
speelhelft van Zandvoort binnen,
bezield met goede voornemens.

Zandvoortmeeuwen liet dit koor
niet lang op zich wachten. W.F.C,
moest de aanval haastig afbreken
om aan een doorbraak van Zvm. te
ontkomen. Tijdens deze fase van de
wedstrijd liet de voorhoede vaak
verrassend goed aanvalsspel zien,
aanvalsspel dat de verdediging van
WFC voor tal van problemen stel-
de.

Slechts korte tijd slaagden de
voetballers uit Wormerveer er in
aan de druk van Zvm. te ontsnap-
pen. Een nieuw offensief van Zvm.,
met goede combinaties van Visser
en Koning, bracht de defensie van
W.F.C, opnieuw in gevaar. Een ge-
vaar dat niet meer kon worden af-
gewend, nadat Koning vanuit een
moeilijke positie het leer in de rich-
ting van keeper De Jong schoot. De
bal kwam eerst in de touwen tot
stilstand. 1-0.

In het verdere verloop van de
wedstrijd werd linksbuiten Schaap
vervangen door Ipenburg. De aan-
valsgeest van, Zandvoort was toen
al over het hoogtepunt heen en ook
de invaller zag geen kans de voor-
hoede opnieuw in beweging te bren-
gen.

Het elftal van W.F.C, bleef de ne-
derlagen van Zandvoort indachtig
en probeerde de verdediging van de
thuisclub uit positie te spelen. De
voorhoede van het elftal uit Wor-
merveer was echter te zwak om
werkelijk een ernstige bedreiging
te kunnen vormen en de verdedi-
ging van Zandvoort in verlegenheid
te brengen.

Maar ook de voorhoede van Zvm.
die beduidend sterker was, vertoon-

Verkeersongevallen
Zaterdag vond een aanrijding plaats
tussen twee auto's in de Wester-
parkstraat. Persoonlijke ongevallen
deden zich daarbij niet voor.
Zaterdagavond reed een 42-jarige
inwoner uit Haarlem met zijn brom-
fiets op de Zandvoortselaan tegen
een berm waardoor hij kwam te
vallen. Met verwondingen aan het
gelaat werd hij naar het Grote Gast-
huis in Haarlem overgebracht. Een
41-jarige duopassagiere werd licht
gewond en kon na verbonden te rfjn
huiswaarts keren.

Rectificatie
In het bericht over de jaarverga-
dering van de Zandvoortse Bestuur-
dersbond in ons nummer van dins-
dag 17 april, is een fout geslopen.
De heren C. Kerkman (NBHP) en
H. Bakker (ANMB) zijn kandidaat
gesteld voor de aanvulling van het
bestuur, dus niet zoals wij hebben
vermeld, voor de functie van voor-
zitter.

W aal ftagen, fee &e£ v
Ik geef het u te doen, vrienden,
iedere week 't een of ander te
schrijven over gebeurtenissen, die
het waard zijn opgetekend te wor-
den. Niet dat ik klaag, maar ik wil
wel een beetje begrip voor de situ-
atie, waarin ik mij bevind. Stel u
voor dat ik bakker ben. Dan zou ik
op zekere morgen kunnen zeggen:
vandaag komt er geen brood uit
m'n oven!" Al m'n klanten zouden
naar een andere bakker lopen.
Maar verder zou er niets gebeuren.
En nou moet ik dat eens doen bij
de Zandvoortse Courant. Als ik *.eg:
vandaag geen kopij, vrienden, zo
maar niks! Dan iis Leiden goed in
last. Ik wil er maar mee zeggen
dat schrijven voor de krant zo aan-
lokkelijk lijkt, maar de werkelijk-
heid is anders. Als wekelijkse-stuk-
jes schrijver ben je een nederig be-
diende van de drukpers.

Ik wil best bekennen dat ik er
soms moeite mee heb. Misschien
hebben die anderen, die in andere
bladen schrijven, dat ook wel, maar
toch bekruipt mij een gevoel van
jalouzie als ik eens neus in de pen-
nevruchten van de broeders van 't
vak. Waar halen ze het vandaan?
zucht ik dan wel eens.

Ik las laatst dat een meneer een
vraag had gesteld over een belas-
tingkwestie. Ik kan me levendig in-
denken dat belastingkwesties
iemand dwars kunnen zitten in dit
land, maar die man kreeg een ant-
woord, zo lang en zo goed, dat ik
aan het einde van dit antwoord
dacht: Nou hoeft er nooit Iemand
meer belasting te betalen, sterker:
ze krijgen hun geld, dat ze tot dus-
verre hebben gestort, terug met
duizend excuses.

Ik herinner me nog goed hoe een

moeder in een damesweekblad haar
nood klaagde over het gedrag van
haar zestienjarige dochter, die een
thuisbreng-complex had, zoals die
moeder dat noemde. Wat deze twee
dames (de moeder en de tante in
het damesweekblad) al niet over
die dochter hadden geschreven,
grenst aan het onwaarschijnlijke.
Een hele pagina vol, vraag en ant-
woord. Het ging om dat complex
dus. Die teenager wilde allijd naar
feestjes en dansavondjes en na ver-
loop van tijd merkte die moeder dat
het altijd even laat werd. Totdat
de aap uit de mouw kwam en zij
(in een volgende fase) merkte dat
het haar zestienjarige dochter niet
zo zeer om het fuifje als wel om het
na 't fuifje thuis gebracht te wor-
den te doen was. Tante Charlotte in
het damesweekblad, knobbelde dit
spitsvondig uit en besteedde er
driekwart kolom aan.

Ik blijf me daarom smartelijk
afvragen: Waar halen ze het van-
daan, vrienden ?

BARTJE

de geen indrukwekkend spel. Men
verviel in de oude tekortkomingen,
die wij in voorgaande verslagen al
voldoende — maar niet afdoende —
hebben belicht. De laatste minuten
van de ontmoeting werden ontsierd
door de geforceerde pogingen van
W.F.C, een nederlaag te ontgaan.
Het spel werd onnodig ruw en
kreeg een onvriendelijk karakter,
waartegen de scheidsrechter kenne-
lijk niet was opgewassen.

De stand in afd. West, 2e klasse A,
luidt thans:
H.R.C.
Purmersteijn
Vitesse '22
Q.S.C.
V.V.A.
Watergr.m.
Zandv.m.
V.V.B.
Alom. Victrix
West-Frisia
Kennemers
W.F.C.

21 12
21 12
20 10
21 10
21 10
19 10
20
20
20
21
21
21

4 5
3 6
6 4
6 5
6 5
3 6
6 7
6 8
4 10
4 11
9 11
3 15

28 51-30
27 42-29
26 53-47
26 50-30
26 47-38
23 36-36
20 34-36
18 36 35
16 41-35
16 32-44
11 24-52

9 25-59

Administratiekantoor
B. Polak

Accountancy Belastingen
H. de Grootstraat 25, telef. 2282

Voorlichtingsavond
Vrijdag 28 april a.s. belegt de af-
deling Zandvoort van de Ned. Chris-
tenvrouwenbond de maandelijkse
bijeenkomst in het Jeugdhuis van
de Hervormde Kerk. De Vereniging
„Nederlands Fabrikaat" zal dan
een voorlichtingsavond verzorgen,
waar de heer P. Baretta een cause-
rie zal houden, die met kleurendia's
zal worden toegelicht.

Kijkers en luisteraars
Op l april bedroeg het 'aantal aan-
gegeven televisietoestellen 878.419
tegen 857.922 op l maart 1961 (t/m
18 april 888.792).

Het aantal aangegeven radio-
ontvangtoestellen steeg in de loop
van maart van 2.648.292 tot
2.648.537.

Op l april waren er 480.188 aan-
geslotenen op het draadomroepnet
tegen 480.443 op l maart j.l.

Zandvoortse Bridgeclub
In de derden competitie van de

, Z.B.C, werd de fam. Van Eckelt met
327,81% winnaar, het koppel Peen-
Stor eindigde op de tweede plaats
met 326,68%. Het koppel Fabel-
Schutte werd derde. De fam.
Coops met 274,80% en het dames-
koppel Vallo-Vulsma met 267,46%
degraderen naar de B-lijn.

Van de B- naar de A-lijn promo-
veren de fam. Brouwer met 334,10%
en het dameskoppel v.d. Pol-Wak-
ker met 320,49%. Het dameskoppel
Keur-Schutte wist zich — zij het
op het randje — in deze lijn te
handhaven. Het dameskoppel Ber-
rier-Stor met 282% en het koppel
Kerkman-v. Straaten met 280,91%
gaan terug naar de C-lijn.

Fam. de Jong behaalde in de C-
lijn de eerste plaats met 319,65% en
promoveert tegelijk met het koppel
mevr. Bos-Keur, 317,25% naar de
B-lijn. Fam. Rienstra moet met
273,28% weer naar de D-lijn.

In de D-lijn eindigde de fam. Po-
lak met een grote voorsprong op de
eerste plaats met 342,92%. Het
koppel mevr. Snijer-Paap gaat met
319,65% eveneens naar de C-lijn.

In de viertallenwedstrijden om
het clubkampioenschap wonnen de
fam. De Jong en de dames Spoel-
dcr-Vader met 83-42 van de dames
Kerkman-van Straaten en de heren
Kerkman-van Straaten.

Aan de lezer
In verband met de viering van de
bevrijdingsdag op vrijdag 5 mei
a.s., is ons bedrijf de gehele dag
gesloten.
Ook de krant zal op die datum niet
verschijnen, maar op donderdag
Jf mei. Het dinsdagnummer van
é mei komt daardoor te vervallen.
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7EÏOOGOVENS
De Koninklijke Ncderlandsche Hoogovens en
Staalfabrieken N.V. te Umuiden vraagt in ver-
band met de voortdurende groei van het concern
voor de bedrijfsafdeling Meet- en Regeltechniek
van de afdeling Proces-automatisering

assistenten

Eigenhandig g«schrsven
sollicitaties mot boschrij-
ving van opleiding en Ie*
vensloop worden, vergezeld
van een recente pasfoto en
onder vermelding van ons
nummer ZC 621, Inge-
wacht bij de afdeling Per-
soneelszaken Beambten.

in het bezit van diploma H.B.S.-B of Gymna-
sium B.

Gegadigden met diploma E.T.S. en M.U.L.O.-
vooropleiding kunnen eveneens in aanmerking
komen.

De werkzaamheden hebben betrekking op:
het uitvoeren van metingen aan bedrijfsinstallaties
in onze Uzer- en Staalfabrieken en Walserijen
de uitwerking van meetresultaten voor velerlei
doeleinden
de controle van meet- en regelapparatuur

Leeftijd tot 30 jaar.

Voor deze. functie die naar alle delen van ons
gevarieerd bedrijf kan voeren, wordt in het be-
drijf een praktische en theoretische opleiding
gegeven.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal speelde j.l.
zondag 2-2 gelijk tegen Animo
Ready 3.

Zandvoortse Damclub
De uitslagen van de 19e ronde om
de Jaap Termes-beker luiden:

M. Weber-G. ter Wolbeek 2-0
P. Versteege-L. J. v.d. Werff 1-1
A. Hoekema-F. van Becm 2-0
C. Draijer jr.-J. v.d. Werff 2-0
Th ter Wolbeek-J, van Dijk afg.
C. Draijer sr.-M. Weber 0-2
(18e ronde)
L. J. v.d. Werff-J. Ovaa 0-2
(18e ronde)

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de
maand april ziet er als volgt uit:
1. J. Hoogendijk 39782; 2. mevr.
Roest 39046; 3. mevr. Kooke 36673;
4. A. Schaap 36500.

Overwinning voor ZBC
De Zandvoottse Biidgeclub trok
vrijdagavond naar Zaandam voor
een ontmoeting tegen een combina-
tie van „De Wadden" én de Bridge-
club van Bruynzeel. De Zandvoortse
ploeg behaalde een 1432-1246 over-
winning.

Belangrijke
t elef oonnummers
en adressen

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogebedrij f C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko''
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.U. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs Drukkerij,
Zandvoortse Courant

Men wil op
de hoogte zijn,
niet alleen van

- al het
plaatselijk

nieuws,
maar ook van

de aanbiedingen
der Zandvoortse

winkelstand
Daarom wil

adverteren in de
Zandvoortse

Courant
zeggen: in het

middelpunt
van de

belangstelling
staan...

en .. verkopen

Maandagmiddag is onze
COCKER SPANIEL, (zw.
met bruine snoet) op het
stiand weggelopen. Wie
ons hierover kan inlichten,
zijn we zeer dankbaar en
wordt beloond. Fam. Stap-
horsl, Chrysanlhemumlaan
l, Heemstede.

Ik ben een lief, vriendelijk
gladharig foxje, 11 ,mnd..
teefje. Zou graag 'n GOED
TEHUIS bij dierenvrien-
den willen hebben. Dieren-
bescherming, Zandvlaan 52

VERLOREN: TAS MET
LESBOEKEN en huisblcu-
tel. Verzoeke deze teg. bel.
te bez. bij Rupprecht, Zand-

voortselaan 17, tel. 3959.
Leerling zeer gedupeeid.

B.z.a. 2 studenten voor
WERK aan STRAND ged.
vakantie. R. J. Sporry,
Fr. Mauritsstraat 78, Delft

Daar kunt u heen
Monopole:

Woensdag 26 en donderdag 2-7 april,
S uur: film „Doorbraak bij Scapa-
Flow.

*
Gemeenschapshuis
Dinsdag 25 april, 8 uur: openbare
bijeenkomst Partij van de Arbeid
Spreker: de heer J. G. Suurhof.
Vrijdag 28 april, 8 uur: prof. M.
Minnaert: Atoomenergie,1 een vloek
of een zegen voor de mensheid?

*
Stadsschouwburg:

Woensdag 26 april, 8 uur: Haagse
Comedie met Marius.
Zaterdag 29 apiil. S uur. Nedcr-
landse Comedie met Intermezzo.
Zondag 30 april, 8 uur: Nederlandse
Comedie met De getatoueerde roos.

KOOP THUIS
UW BANDRECORDER,' UW PICK-UP

OF UW GELUIDSaPPflRATUUR:'.:
Geheel vrijblijvend en gratis ''komen^, wij bij u
thuis om advies te geven of om te demonstreren.
Nergens beter dan in uw eigen omgeving kunt
u horen of zo'n installatie u bevalt.
Wij leveren uitsluitend kwaliteitsprodukten.

Op bestelling leveren wij ook gramofoon-
platen bij w thuis, binnen 24 uur. Ons platen-
nieuws ontvangt u gratis op aanvraag.

Het huis
met de goede klank

Zandvoort: (na 19 uur): A. J. R. Sauveplanne,
Thorbeckestraat 28

Amsterdam: Molsteeg 9, tel. (020)247765

Vrijdag 28 april spreekt in het
GEMEENSCHAPSHUIS
Prof. M. MINNAERT uit Utrecht, over:

Atoom-energie
'n vloek of 'n zegen voor de mensheid?
Aanvang 8 uur. Toegang vrij.
Gemeenschap Zandvoort van het Humanistisch
Verbond. Secr. Van Lennepweg 16/4, telef. 3113

Gevr.: ZELFST. MEDE-
WERKSTER in kunstmj-
veiheidszaak. Pilastro. Hal-
testraat 19, tel. 3469.

Zelfbediening vraagt voor
3 maanden (hoog loon)
l CASSIERE
l HULP vleeswarenafd.
Toko „De Spar", tel. 2369
Noordboulevard (even voor
Riche).

Gevr. MEISJE voor hele
dagen (evt. tijd). Moet
enigsz. zelfst. kunnen wer-
ken en absoluut lief voor
kinderen. Br. 3201 Z. Crt.

Gevr. MEISJE voor hele
dagen. P. Termes, Ooster-
parkstraat 39.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon "2263

Te koop MEISJES- en
HERENFIETS samen ƒ 15
VOGELKOOI ƒ 5, Eng.
POPPENWAGEN ƒ 20,
partijtje HOUT (balken)
Frans Zwaanstraat 30,
tussen 6 en 7 uur.

To koop: BROMFIETS,
ook gesch. v. dames. Evt.
te ruilen voor damesfiets.
Spoorbuurtstraat 11.

Te koop: WENTELBED
m. losstaande ombouw.
Brcderodestraat 92.

Te koop: WIEG, ƒ 25,-.
Lijsterstraat 12.

VOOR GOED
SCHILDERWERK

Schildersbedrijf W EIKO
Vr. vrijblijvend prijsopg.
Amsterdam, v. Beunmgen-
str. 68-1, tel. 795619, 190700

Bij C O L P I T T, technische apparatenfabriek,
Hogeweg 35, is plaats voor enkele ,

B ANK WERKERS
en. ..

RADIOMONTEURS
Interessant en schoon werk.
Goede arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties aan de fabriek.

Verwacht U Duitse gasten?
Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit het Rheinland
URTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer, Tempelier sstr.S" Haarlem, tel. (02500) 21561

„alstublieft"
zegt DE SPAR

DE ZEGELS GRATIS,
DE PRIJZEN OMLAAG!
extra voordeel van de week!

van V april-4 mtl

bij 4 pakjes Sparmargarina voor 160-10%

t
slechts .10%

2 litarblikkan

Groene erwten met wortelen
van 120 voor

KIES PILS OF OUD BRUIN

elke 3e pul BIER .
voor de HALVE PRIJS on 10%

Pindakaas 00 __
grote pot Vö •n-4U' z*8*li gratli

Schuurpoeder -_ .,
grote bus 4>A «n l O X»B«J» Qratit

Zo-klaar pudding,; •
6 smaken 38 «n l O z»a«lf Qrfllli

IJsbonbons 10 _ j> ,:
' - 200 gram O.£ «n 24 x»a»ll «ralli

Smul en Smak _ _ _ 0 .
2 stukken 45 «n l O x«g«lf flratl*

Lunchworst _- Oft
ZOO gram f A «n JtO zegelt flratl*

Marie biswie -, . 0
rol 4O en l O z«g«l« gratli

Mosterd glas 66 en 26 z«g*lt gralli

| koek/e met 10% | ....er zijn nu al
Bretons ^ Sparartikelen

| 250 gram 64-10%| in prijs verlaagd!

aanbiedingen zijn geldig van

26 april t/m 2 mei 1961.

Chocolade van de Gruyter
heeft een grote reputatie.
Puur of Melk kies wat U het
lekkerst vindt. 2 pakjes kos-
ten tesamen normaal 130 et.

DEZE WEEK:

BIJ AANKOOP VAN 4.00

2 pakjes

CHOCOLADEHAGEL

.... een complete vleesschotel bij de warme
maaltijd l Zes worstjes in een blik. >>£

FRANKFURTER WORSTJES

Een blik voor slechts g%%^ et.

VOORDEEL 10 CT. PER BLIK

Frili.de bekende sinaasappel limonade gazeu-
se vraagt weer de aandacht als voordelige,
smakelijke koele familiedrank.

2 flessen FRILI
VOOR EEN GULDEN

DUS 14 CENT GOEDKOPER

Eenweek voor lekkerbekken -.groentesoep van
52 et. en vermicellisoep van 42 et. tesamen
deze week voor 75 et.

1 pak GROENTESOEP en
1 pak VERMICELLISOEP

samen

HET SNOEPJE VAN DE WEEK VOOR SLECHTS 15 et. BIJ ELKE F. 4,00 BOODSCHAPPEN.

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 29 april, 8 u.
Nederlandse Comedie

Intermezzo

Zondag 30 april, 8 uur
Nederlandse Comedie

De getatoueerde-
roos

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

Weg met die spit
en andere.
rheumatische pijnen

Probeer *

SALONPAS
de pleister
met dieptewerking

Prachtige resultaten. Een-
• •voudig aan te brengen. Per
, pakje<.ƒ J.,25 (10 pleisters).
' Vraag drog., 'apoth. of, ook
voor inl., de imp.
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat 55 a-b-c-,
ROTTERDAM 6.



Hedaktie en
administratie:
Achterweg l
Postbus 23
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

••MR
voer ZANDVOORT, BBNTVHIJO «n ABRDBNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Badgastenstatistiek wijst uit
Nederlanders in hotels en pensions ver in de minderheid

Het gemeentebestuur van de badplaats heeft zich met een circulaire
tot de burgerij van Zandvoort gewend met het verzoek, zo getrouw
mogelijk de opgaven voor de badgasten-statistiek te willen inzenden.
De formulieren hiervoor zijn inmiddels toegezonden aan allen die in
Zand/oor t logies verstrekken.

B. en w. delen mede dat deze sta-
tistiek, waarmee in de zomer van
1959 werd begonnen, reeds vele
waardevole gegevens heeft opgele-
verd. Zo is een beter inzicht verkre-
gen in de opname-capaciteit van de
badplaats, de omvang van het be-
zoek, de duur van het verblijf en
de sociale structuur van de gasten.

Het is duidelijk, schrijven b. en
w. in hun circulaire, dat slechts een
zo juist mogelijk inzicht in de om-
vang en vooral ook de verdere ont-
wikkeling zowel van gastenverblijf
als dagbezoek de autoriteiten in
staat stelt de juiste maatregelen te
nemen om de recreatieve functie die
Zandvoort vervult zo goed mogelijk
te doen zijn. Voor het richting ge-
ven aan de plannen voor de ontwik-
keling van de badplaats zijn de di-
verse tellingen dan ook van grote
waarde.

Gebleken is dat de maximum op-
name-capaciteit van Zandvoort plm.
20.000 gasten per nacht is. Hotels,
pensions en particulieren hebben on-
geveer 10.000 bedden beschikbaar,
maar trekkers-, tenten- en caravan-
kampen kunnen per nacht ook plm.
10.000 personen herbergen.

Zo werden aan de hand van gas-
ten-statistiekformulieren en kamp-
administraties in 1960 ruim 900.000
overnachtingen geregistreerd.

In mei werden 10%, in juni 15%,
in juli 29% en in augustus 22% der
overnachtingen geboekt.

Alleen al'de particuliere verhuur-
ders meldden 9.328 personen aan
met 220.283 overnachtingen. Dit
zijn toch wel sprekende getallen. Er
zijn echter verschillende aanwijzin-
gen dat deze cijfers niet geheel vol-
ledig zijn; sommigen bleven nog in
gebreke,. maar duidelijk blijkt dat
3e aanvankelijk bestaande terug-
houdendheid bij de particuliere ver-
huurders tot het doen van opgaven
nu toch wel is overwonnen. Meer en
meer wint de overtuiging veld dat
de opgaven inderdaad, zoals bij her-
haling is verzekerd, uitsluitend voor
statistische doeleinden — en met
name dus niet voor fiscale doelein-
den — worden gebruikt.

Van de 9.328 door particuliere
verhuurders opgegeven gasten wa-
ren 45% vreemdelingen; zij namen
28% der overnachtingen voor hun
rekening; de 55% Nederlanders
72% der overnachtingen. De gemid-
delde verblijfsduur der gasten bij
de particulieren was 23,6 dagen,
maar van de Nederlanders 30 da-
gen en van de vreemdelingen 15 da-
gen.

Bij de hotels en pensions met te-
zamen plm. 125.000 overnachtingen
liggen de percentages weer anders.

Hotels: 15% Nederlanders, 85%
buitenlanders, waarvan 65% Duits.
Gemiddelde verblijfsduur Nederlan-
ders: 3 dagen, buitenlanders: bijna
4 dagen.

Pensions: 9% Nederlanders, 91%
buitenlanders, waarvan 85% Duits.

Gemiddelde verblijfsduur Neder-
landers: 9 dagen, buitenlanders: 6
dagen.

Totaal hotels en pensions: 12%
Nederlanders, 75% Duitsers en 13%
overige buitenlanders.

De enkele duizenden Nederlan-
ders onder de meer dan 25.000 gas-
ten in de hotels en pensions zijn
voor ruim de helft uit Noordholland
afkomstig, vooral Amsterdam, 35%.
De provincie Utrecht levert 10%,
Zuidholland 6%, Gelderland 9%,
Overijsel 6%, Noordbrabant 6% en
Limburg 5%. Het merendeel der
gasten komt dus uit het westen des
lands, 69%.

De gasten behoren tot verschil-
lenden sociale miljeu's. Gekarakte-
riseerd naar de beroeps-structuur
van de gezinshoofden blijkt een ver-
blijf van Nederlanders in de hotels
en de pensions meer voorbehouden
te zijn aan „hogere miljeus" (zelf-
standigen, hogere employé's, aange-
vuld met vrije beroepen — in het
algemeen de meer kapitaalkrachti-
ge kringen). Van de Nederlandse

hotel- en pensiongasten behoort
70% tot deze categorieën; van de
buitenlandse gasten 55%.

Gok in de trekkerskampen over-
heersen de vreemdelingen, n.l. 70%
waarvan 63% Duitsers. Gemiddelde
verblijfsduur plm. 4—5 dagen. Ge-
middelde bezetting per tent 2,43
personen.

De caravankampen worden voor
plm. 80% door Nederlanders bezet.
De gemiddelde verblijfsduur is hier
ongeveer 23 dagen, voor de Neder-
landers 26 dagen en voor de vreem-
delingen 33,5 dag.

Over de gehele linie is het per-
centage vreemdelingen tegenover
Nederlandse gasten 43%. Het ten-
tenkamp op het vrije strand met
een bevolking van pl.m. 3000 per-
sonen, 100% Nederlands, is hierbij
buiten beschouwing gelaten.

De verwachtingen voor het ko-
mende seizoen zijn zeer hoopvol. In
verband met een verlenging der va-
kanties in het buitenland wordt een
langere verblijfsduur der buiten-
landse gasten verwacht. De vrije
zaterdag, die in ons land steeds
meer in zwang komt, zal, naar het
zich laat aanzien, vooral het dag-
bezoek tijdens de week-ends stimu-
leren. Ook naar de ontwikkeling
daarvan zullen onderzoekingen wor-
den gedaan.

Gezien de uitbreiding die de ho-
tel- en pensionaccommodatie heeft
gekregen, di toeneming van 't aan-
tal vakantie-flats en de uitbreiding
en verbetering der diverse kampen,
lijkt de veronderstelling gewettigd,
dat het aantal geregistreerde over-
nachtingen in het a.s. seizoen het
miljoen zal overschrijden.

Voorzitter van de P.v.d.A.
sprak in Zandvoort

Dinsdagavond j.l. vergaderde de afdeling Zandvoort van de Partij van
de Arbeid in het .Gemeenschapshuis. De voorzitter van de plaatselijke
afdeling, de heer sïerrenburg, heette allen welkom, in het bijzonder
de heer Suurhof, die in zijn nieuwe functie als partijvoorzitter het
woord zou voeren. „De Stem des Volks" opende de avond met enkele
liederen. Daarna nam de heer Suurhoff het woord. Aan zijn betoog
ontlenen wij het volgende:

De spanning in de wereld veroor-
zaakt een gevoel van onbehagen.
Dit ontlaadt zich vaak in acties
tegen de A-bom.

Begrijpelijk, aldus spr. Ieder land
heeft om deze redenen de plicht al-
les in het werk te stellen om de
vrede te bewaren. Wat kan een
klein land, als Nederland, nu doen
om de vrede te dienen?

Op de eerste plaats dienen we
ons te bezinnen omtrent de aard
van de communistische gedachten-
wereld. Volgens de communistische
leer ligt het heil der mensheid in
het communistisch worden van de
wereld. Om dit doel te bereiken zijn
alle middelen geoorloofd. Daarbij
dienen we ons te realiseren dat het
militair potentieel van Rusland het
gehele vrije westen (plus Amerika)
vele malen in sterkte overtreft.

Voor de landen, die de democra-
tie liefhebben, is het zaak <rich
schrap te zetten. De P.v.d.A. juicht
iedere poging tot wederzijdse en
gecontroleerde afschaffing van de

DE
TWENTSCHE

15 A N K. Kantoor Zandvoort
Raadhuisplein

Met ingang van mei en tot aan de
zomerregeling beginnend op 30 juni
a.s., zal ons kantoor des zaterdags uit-
sluitend voor het wisselen van vreemd
geld geopend zijn van 10.00-12.00 u.

Op 29 april a.s. zal ons kantoor voor
het wisselen van vreemd geld geopend
zijn van 9.00-13.00 uur en van
15.00-20.00 uur.

In verband met de viering van Konin-
ginnedag zal ons kantoor op l mei a.s.
de gehele dag gesloten zijn.

bewapening toe. Doch zij ziet in,
dat het westen zich een eenzijdige
afschaffing niet kan permitteren.
Nederland dient daarom al haar
krachten te geven aan de NATO.
Men moet zich inspannen dit bond-
genootschap moreel gezond te hou-
den. Dat het Spanje van Franco
werd toegelaten tot de NATO was
een belediging voor alle vrije men-
sen. Amerika en Canada, die het
fascisme niet aan den lijve gevoeld
hebben, drongen aan tot toelating,
De Nederlandse regering had haar
grote bondgenoten in kennis moe-
ten stellen van de gevaren die het
fascisme oplevert.

Wat kan Nederland nog meer
doen in dienst van de vrede?

Als vanzelfsprekend kwam de
kwestie Nieuw-Guinea (West-Irian)
ter sprake. Spr. respecteerde het
standpunt van de Nederlandse re-
gering. Ook de P.v.d.A. ziet Nieuw-
Guinea niet graag in handen van
Indonesië. Wat immers kan Tndone-
sië doen voor de Papoea's? Indo-
nesië met haar politieke en econo-
mische wantoestanden ?

In haar onbaatzuchtig streven
Nieuw-Guinea onafhankelijk te ma-
ken, vindt Nederland met haar ko-
loniale historie weinig geloof en
waardering. Bij een eventuele Inva-
sie van Indonesische troepen op
N.G. zullen onze grote bondgeno-
ten (!) werkeloos toezien. Neder-
lands militair verweer zou nutteloos
zijn. Een klein land staat alleen.
Hoe idealistisch Nederland ook
handelt, haar goede bedoelingen
zijn niet meer haalbaar.

Wij kunnen, volgens spr., slechts
door het voeren van een Realpoli-
tiek ons gezicht redden. Om mi'i-
tair onheil te voorkomen dienen we
ons te ontdoen van N.G. Wat belet
daarom de Nederlandse regering
naar de Verenigde Naties te stap-
pen! Men kan van ons geen andere
oplossing verlangen. Op deze ma-
nier kan Nederland immers haar
goede bedoelingen tiewijzen. Nu
drijft de kwestie maar voort, zei
spr. en dit vergroot de spanning
in de wereld.

Krant op donderdag

Het eerstvolgende nummer van de
Zandvoortse Courant verschijnt op
donderdag ^ mei a.s. Dinsdag S mei
komt er dus geen krant uit.

Cu.tatth.ofa K

Manifest

Een aantal bekende Nederlanders — in hoofdzaak let-
terkundigen — Heeft een manifest uitgegeven inzake de
Nieuw-Guineapolitiek van de Nederlandse regering. Dit
manifest, waarin behartigensioaardige dingen worden
gezegd over de uitzichtloze politiek van de regering,
laten wij hieronder volgen. Hot manifest verdient o.i.
een zo groot mogelijke belangstelling van liet publiek.

„De Nederlandse regering voert ten opzichte van Nederlands Nieuw-
Guinea een politiek, die niet van werkelijkheidszin getuigt.

Om diverse redenen is in 19J/9 Ned. Nieuw-Guinea uitgezonderd
van de souvereiniteitsoverdracht, waarbij de onafhankelijkheid van In-
donesië werd erkend. Sindsdien is Nederland opgescheept met het res-
tant van een koloniaal rijk, waarmee het niet goed raad weet.

De Nederlandse regering stelt zich sinds enige jaren op het stand-
punt, dat de Papoea's door Nederlanders moeten worden opgevoed, tot-
dat sij — een termijn wordt niet genoemd — zelf over hun lot zullen
kunnen beschikken. Dat betekent, dat Nederland thans voor onbepaalde
tijd een min of meer verlichte koloniale politiek blijft voeren, in een
wereld waarin het ene volk na het andere zich aan de Europese over-
heersing ontworstelt.

Deze politiek is onjuist, en wel om ten minste twee redenen.
In de eerste plaats kweekt Nederland thans een kleine elite van Pa-

poea's voor wie het Nederlands de voertaal is. Deze papoea's worden
opgevoed in de illusie, dat een zelfstandig Westelijk Nieuw-Guinea mo-
gelijk is. Hun opleiding vindt onvermijdelijk plaats in een pro-Neder-
landse, anti-Indonesische sfeer.

Het gevolg daarvan zal zijn, dat een eventueel zelfstandig Westelijk
Nieuw-Guinea zal worden geregeerd door politici, die door samenwer-
king en solidariteit met Nederland zijn gecompromitteerd bij hun mach-
tigste buurland, waarmee onvermijdelijk politiek en economisch moet
worden samengewerkt. Het belang van de Papoea's wordt dus door de
Nederlandse politiek niet gediend.

In de tweede plaats wordt evenmin het belang van Nederland gediend
door de huidige Nederlandse politiek. Er is vrijwel geen land ter we-
reld dat bereid is het Nederlandse beleid ten opzichte van Nederlands
Nieuw-Guinea te steunen. Dat betekent, dat in geval van een conflict
met Indonesië, Nederland met onvoldoende politieke en militaire maalrt-
middelen alleen zal moeten optreden in een gedeeltelijk vijandige, ge-
deeltelijk onverschillige wereld.

De ondertekenaars van dit manifest menen dan ook, dat Nederland-
ten aanzien van^Westetyk Nieuw-Guinea een taak op zich heeft ge-
nomen, waartegen^ bet niet is opgewassen.

Zij menen, dat Nederland de kwestie Üieuw-Cuinea onverwijld aan de
Ver. Naties ter beslissing moet voorleggen en dat Nederland bij voorbaat
moet verklaren zich bij elke beslissing van de Verenigde Naties te zul-
len neerleggen.

De ondertekenaars van dit manifest zijn er van overtuigd, dat alleen
daardoor een politieke, en wellicht ook militaire catastrofe kan worden
voorkomen".

Tot de ondertekenaars behoren o.a.: Hans Andreus, Hendrik Andries-
sen, Ad den Besten, Jan Blokker, mr. F. Bordewijk, drs. Gerrit Bor-
gers, prof. dr. P. J. Bouman, E. Breton de Nijs, Remco Campert, Simon
Garmiggelt, dr. A. L. Constandse, Max Dendermonde, Ko van Dijk, Dick
Elffers, Rudolf Escher, Aldo van Eyck, drs. 3. J. Fahrenfort, R. Fer-
dinandusse, H. A. Gomperts, dr. J. Goudsblom, Bert Haanstra, Hella S.
Haasse, W. F. Hermans, Han G. Hoekstra, H. J .A. Hofland, Ed Hoor-
nik, dr. H. L. C. Jaffé, J. Kassies, C. Kneulman, dr. P. J. Koets, Gerrit
Kouwenaar, Friso Kramer, lef Last, Lucebert, Adriaan Morriën, Cees
Nooteboom, drs. W. van Norden, Fons Rademakers, drs. Hans Redeker,
prof. dr. K. van het Reve. G. Th. Rietveld, Paul Rodenko, A. Roland
Holst, prof. inr. dr. M. Rooy, jhr. W. J. H. B. Sandberg, Annie G. M.
Schmidt, W. J. Schouten, Jurriaan Schrofer, Adriaan van der Veen

Nationale herdenking 4 mei

De nationale dodenherdenking zal
dit jaar plaats vinden op donderdag
4 mei a.s.

Van des avond 18 uur tot zons-
ondergang zullen van alle openbare
gebouwen, particuliere woningen en
vaartuigen de vlaggen halfstok
worden gehangen.

Te 19.30 uur zal een ieder kunnen
deelnemen aan een „stille tocht",
welke zal aanvangen van een punt
niet verder dan ongeveer dertig mi-
nuten verwijderd van die plaats in
de gemeente of naburige gemeen-
ten, waar de slachtoffers de dood
hebben gevonden, dan wel zijn be-
graven.

Van 19.45 uur af tot 30 seconden
vóór 20 uur zullen de klokken van
alle kerken luiden.

Vanaf 20 uur tot 2 minuten daar-
na, zal op de herdenkingsplaatsen
volkomen stilte in acht worden ge-
nomen.

Aan de burgerij wordt verzocht
deze plechtige stilte overal en al-
gemeen te betrachten.

De weg naar de plaats der plech-
tigheid zal te voet en in volkomen
stilzwijgen worden afgelegd. Vlag-
gen en vaandels zullen niet worden
medegevoerd; toespraken zullen
niet worden gehouden.

Het brengen van een eenvoudige
hulde door het strooien van bloemen
op de plaats der herdenking is toe-
gestaan.

In aansluiting aan en in overeen-
stemming met voorstaand program-
ma zullen in de kerken of in andere
gebouwen herdenkingsbijeenkomsten
worden gehouden.

Met het oog op het karakter van
deze Nationele herdenkingsavond is
het gewenst, dat die avond van 19
uur af geen openbare vermakelijk-
heden worden geboden en alle ver-
kooplokaliteiten zijn gesloten.

In Zandvoort vindt donderdagavond
4 mei in gebouw Monopole de her-
denking van de gevallenen in de
tweede oorlog plaats. De bijeen-
komst zal worden gehouden van
19—19.30 uur.

Muzikale medewerking verlenen
het Zandvoorts Christelijk Kinder-
koor, de heren J. Gebe, A. A. Hop-
penbrouwer en Peter Meijer, terwijl
Henk de Pater de declamatie ver-
zorgt.

De herdenkingssamenkomst wordt
besloten met de „Stille Tocht" naar
het monument in het Vijverpark,
waar het R.K. Kerkkoor Sint Cae-
cilia" en het Zandvoorts Mannen-
koor enige liederen ten gehore zul-
len brengen.

Beter slaagt u bij
„'t Interieur"
Stationsplein 15

voor:
bankstellen - huiskamers
slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen
etc.



Uitbreidingsplan Zuid
a.s. dinsdag opnieuw in de Raad

In de raadsvergadering van a.s. dinsdag brengt het college van B.
en W. het uitbreidingsplan-Zuid, waartegen vele bezwaren zijn ge-
rezen in verband met het verlies aan natuurschoon, opnieuw ter
tafel.

B. en W. schrijven in hun toelich-
ting op het desbetreffende voorstel
dat het niet mogelijk was dit plan
nog in de vergadering van 28 febr.
1961 te behandelen, omdat een aan-
tal bezwaarschriften tegen het plan
was ingediend, waaromtrent zij
zich nader wilden beraden en het
advies van de stedebouwkundigen
en van de commissie van bijstand
voor de publieke werken c.a. wil-
den inwinnen.

Er zijn tegen het plan tijdig be-
zwaarschriften ingediend door:
1. De Nederlandse Centrale voor

do Huisvesting van bejaarden;
2. De Stichting Bescherming Duin-

landschap;
3. A. Overakker en 4 anderen;
4. M. Boissevain en 75 anderen;
5. J. Riemersma en 8 anderen;
6. A. H. L. Bijtelaar en 45 anderen;
7. P. Onser en 11 anderen;
8. Nederlandse Onderwijzersver-

eniging, afd. Zandvoort;
9. Me j. B. de Wid;

10. J. H. van Keulen;
11. A. Verlaan;
12. J. J. Frederikse;
13. J. Riphagen en 24 anderen.

De rsquestranten sub 2, 8, 9, 10
en 13 zijn geen eigenaren van of
rechthebbenden op gronden gelegen
in het onderhavige uitbreidingsplan
of in de onmiddellijke nabijheid
daarvan gelegen en moeten mits-
dien in hun bezwaren niet-ontvan-
kelijk verklaard worden.

Overigens zijn de ingediende be-
zwaarschriften vrijwel van gelijke
strekking. Men betreurt het verlies
van recreatiegebied, van vrij toe-
gankelijk duingebied, van speelter-
rein voor kinderen. Sommigen kla-
gen over het verlies van uitzicht en
vrezen daardoor waardeverminde-
ring van hun eigensommen.

Dit zijn echter in een zich uitbrel-
dende gemeente onvermijdelijke za-
ken. Voor degenen die op een be-
paald moment aan de peripherie
van de bebouwing wonen, gaat een
uitbreiding altijd gepaard met een
zeker verlies van woongenot. De
protesterende „randbewoners" ver-
geten echter maar al te zeer dat
hun vestiging nog niet zo heel lang
geleden hetzelfde gevolg heeft ge-
had voor degenen, die toen aan de
rand van de bebouwing woonden.

Teneinde in de nabije toekomst
te kunnen voorzien in de behoefte
aan bouwgrond, voornamelijk ten
behoeve van de woningvoorziening
van de ingezetenen dezer gemeente,
is de vaststelling van dit uitbrei-
dingsplan noodzakelijk.
(De bewering van Het college dat
de bouwgrond in dit gedeelte van de
gemeente, voornamelijk ten behoeve
van de woningvoorziening van de
ingezetenen komt, is bezijden de
waarheid.

Het ligt in de bedoeling in deze
sector uitsluitend woningen in de
duurdere klasse te bouwen, wonin-
gen die voor de meeste woningsoe-
kenden in Zandvoort niet te betalen
zijn. Red. Z.Crt.)

In de behoefte aan recreatieruim-
te wordt naar de mening van B. en
W. zoveel als onder de gegeven om-
standigheden mogelijk is, voorzien
doordat het middengedeelte van het
plan, zoals hiervoor reeds is aange-
greven, vrijwel geheel als dumgeMed
behouden blijft. Voorts wijzen zij in
dit verband naar de aanwezigheid
van 't in 'de onmiddellijke nabijheid
gelegen uitgestrekte duingebied van
de Amsterdamse Waterleidingen,
dat tegen betaling van een luttel
bedrag, voor een iedere toeganke-
lijk is.

Naar hun mening dienen de be-
zwaarschriften sub l, 3 t/m 7, 11
en 12 ongegrond verklaard te wor-
den.

Zij voegen hieraan nog toe, dat
voorzover in een bepaald geval door
een nieuwe bestemming aantoonbare
schade zou worden geleden, de be-
langhebbenden een beroep kunnen
doen op de Schadevergoedingsver-
ordening, die ook op dit uitbrei-
dings-plan van toepassing ware te
verklaren.

Overeenkomstig de adviezen van
de commissie van bijstand voor de
publieke werken c.a. stellen zij de
raad voor de bezwaarschriften niet-
ontvankelijk c.q. ongegrond te ver-
klaren; het uitbreidingsplan-zuid
met de daarbij behorende bebou-
wingsvoorschriften vast te stellen
conform het ter visie gelegde ont-
werp; de „Schadevergoedingsver-
ordening" ook op dit plan van toe-
passing te verklaren.

De wijse waarop het college

SALON

Internationale coiffures
Manicure — Teinture
American Ten minute

Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

meent te inoefen afmaken van de
bezwaarschriften van de adressan-
ten, die. worden vermeld onder no.
8, 8, 9, 10 en 13, is, op fiijw zachtst
uitgedrukt, weinig elegant te noe-
men.

liet maakt bovendien de indruk
dat het college er niet m is ge-
slaagd de door de adressanten aan-
gevoerde argumenten te ontkrach-
ten. Een indruk, die nog wordt ver-
sterkt door het antwoord van het
college aan de adressanten die door
B. en W. wél als belanghebbenden
worden beschouwd. „Set venoijt"
van het college aan de adressanten,
woonachtig in de Fr. Zwaanstraat
en omgeving, dat hun vestiging des-
tijds gevolgen heeft gehad voor de-
genen die in het verleden aan de
duinrand woonden, is typerend aoor
de manier waarop het college van
b. en w. de protesten behandeld.

Het is te hopen dat de raad van
de gemeente Zandvoort a.s. dinsdag
met meer inzicht en begrip zal re-
ageren op de ingekomen bezwaar-
schriften van de inwoners van Zand-
voort. Red.

Agenda
van de openbare vergadering van de
raad op dinsdag 2 mei a.s., des na-
middags - 8 uur.
1. Notulen
2. Ingekomen stukken
3. Benoemingen enz.
4. Verkoop van grond aan het Pro-

vinciaal Electriciteits Bedrijf
van Noordholland.

5. Restauratie gemeentelijk ver-
zorgingshuis.

6. Aankoop grond van jhr. p. N.
Quarles van Ufford c.s.

7. Verhoging tarieven trekkers-
kamp „De Branding:".

8. Verkoop van grond hoek Sein-
postweg-Boulevard Paulus Loot

9. Verkoop van grond aan de wo-
ningbouwveremging „Bendracht
Maakt Macht"' t.b.v. de bouw
van 44 woningen nabij de Noor-
derduinweg.

10. Vaststelling uitbreidingsplan-
zuid.

11. Rondvraag.

Programma
Oranjevereniging
Ter gelegenheid van' de viering' van
de komende feest- en gedenkdagen
heeft het bestuur van de Oranje-
vereniging het ' volgende program-
ma samengesteld:
Zondag 30 april:

Kerkconcert in de Hervormde
Kerk door de Zandvoortse Mu-
ziekkapel m.m.v. de organist Ger-
hard Boogaard. (Aanvang 20.15 u.,
toegang vrij.

Maandag l mei:
10 uur: aubade van de Zandvoort-
se schooljeugd voor de burge-
meester op het Raadhuisplein.
14.30 uur: Openluchtcabaret voor
jong en oud door het gezelschap
Tonny van Zwol op het Raadhuis-
plein.
20 uur: Concert door de Zand-
voortse Muziekkapel met trom-
melkorps in de muziektent op het
Raadhuisplein. '

Vrijdag- 5 mei:
19.30 uur: muzikale rondgang
door de muziekkapel van de
N.Z.H.V.M. met drumband.
20.15 uur: concert door voor-
noemde kapel en Band op het
Raadhuisplein.

Ledenvergadering ZPSV
Tijdens de j.l. woensdag gehouden
ledenvergadering van de Zand-
voortse Politie Sport Vereniging
werden de volgende bestuursleden
herkozen: M. J. Methorst als voor-
zitter, D. W. van Akooy als pen-
ningmeester en H. Jansen als 2de
secretaris.

Voor het jubileumjaar 1962,
waarin het 25-jarig bestaan van de
Z.P.S.V. wordt gevierd, werd een
uitgebreid programma vastgesteld.
Er komt een gala-avond in Mono-
pole, een klaverjastournooi, een
volleybaltournooi, een voetbaltour-
nooi, een wandelwedstrijd en een
„open" zeeviswedstrijd.

Deze laatste wedstrijd zal gaan
tussen burgers en politie uit Zand-
voort met als inzet het kampioen-
schap „zeevisser 1962".

Voorzitter Mercurius
Tijdens een vergadering van de
plaatselijke afdeling van de Alge-
mene Bond „Mercurius", die woens-
dagavond in „Ons Gebouw" plaats
vond, werd de heer A. J. H. N.
Kransen tot voorzitter van de af-
deling benoemd.

Gevaarlijke vondst
Tijdens graafwerkzaamheden nabij
een perceel in de mr. P. J. Troel-
strastraat werd woensdag een gra-
naat gevonden. In een kampeer-
wagenterrein werden twee hand-
granaten ontdekt. De M.O.D. heeft
de projectielen onschadelijk ge-
maakt.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

OPHALEN HUISVUIL
De direkteur van de dienst van pu-
blieke werken deelt mede dat op
maandag l mei (viering Koningin-
nedag) en op vrijdag 5 mei (natio-
nale feestdag) geen huisvuil zal
worden opgehaald.

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 30 april

10.30 uur: ds. J. C. Remijn van
Santpoort.

Jeugdkapel in het jeugdhuis:
10.30 uur: spr. de heer N. H. van
Wijk.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 30 april

10.30 uur: prof. dr. C. W. Mön-
nich (e.I.) uit Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg
Zondag 30 april

10 uur: ds. A. Dondorp, Heem-
stede. Voorber. H. Avondmaal.
17 uur: dr. A. Dondorp.

Gat. zondag 23.
Het Huis in de Duinen:

19.30 uur: dr. A. Dondorp.

PAROCHIE H. AGATHA
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 7.SO-Ö u.

Hoogmis en 11 uur; In Hat Huls
in de Duinen om 8.45 uur.
Om 19.30 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 uur; om 19.30 uur Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 2 mei:

15 uur: samenkomst In Pniöl, Zul-
derstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 30 april, 9.45 uur, 402 m ra-
diotoespraak door prof. dr. B. W.
Schaper1. Onderwerp: Oude vormen
en gedachten.

Huidgenezing
Huid zul verhei d - Huidgezorrdheid

Puistjes verdrogen door Purel-poeder

„De Wurf" bracht schetsen
J.l. zaterdag gaf de folklorevereni-
ging „De Wurf" in restaurant Zo-
merlust een opvoering van een
tweetal nieuwe folkloristische schet-
sen, van de hand van mevr. Jongs-
ma-Schuiten. De schetsen werden
uitgevoerd onder regie van de heer
J. Gebe.

Het recept van de schetsen is be-
kend uit voorgaande voorstellingen:
een lach en een traan, een vleugje
romantiek, een gepeperde anekdote
en een lief slot. De uitvoering" van
j.l. zaterdag week daar niet van af.

Voor de pauze vond de opvoering
plaats van „Die goeie ouwe Strand-
w'eg", waarvoor Wim Sluijs een
natuurgetrouw decor had vervaar-
digd. Men kan het alleen maar be-
treuren dat de Zandvoorters,
die op het toneel de lof van de goeie
ouwe Strandweg bezongen, toenter-
tijd niet met klem hebben geprote-
steerd tegen 't verdwijnen van die-
zelfde Strandweg.

Hoeveel moeilijkheden een meisje
van Zandvoort moest overwinnen
wanneer zij met een ,,vreemde1' wil-
de trouwen, was na de pauze te zien
en te horen. De Haarlemse „Ro-
meo" en zijn Zandvoortse „Julia"
hadden het niet gemakkelijk.

De avond, waaraan de dansgroep
van „De Wurf" op enthousiaste
wijze medewerking verleende, werd
met een bal besloten.

ZBB-leden bijeen
De Zandvoortse Bestuurdersbond
hield woensdagavond in Ons Ge-
bouw de jaarvergadering, waarvoor
een flinke belangstelling bestond.

De jaarverslagen van de secreta-
ris, de penningmeester, het tbc-
fonds, en het bureau voor arbeids-
recht werden goedgekeurd. In de
kascommissie werden benoemd de
heren Terol, Slagboom en Wiers-
ma.

De vacatures in het bestuur wer-
den aangevuld met de heren C.
Kerkman, NBHP, H. Bakker, AN
MB en A. J. H. N. Kransen, „Mer-
curius", terwijl de heer A. K."ïrk-
man, ANB, werd herkozen.

Bij de verkiezing van een voor-
zitter in de vacature-A. Molenaar
werd de heer L. H. Cohen, ABVA,
benoemd.

Tweede in veldloop
De Nationale Politieveldloop, die
j.l. woensdag in Nijmegen werd ge-
houden, leverde voor de Zandvoortse
politieman U. Bouma een eervolle
tweede plaats op. Hij eindigde met
tien seconden achterstand op de
winnaar.

Tijdens de landelijke zeeviswedstrijd
voor de politie aan de pier te
Umuiden, behaalde j.l. dinsdag de
Z.P.S.V. de eerste groepsprijs en de
heer R. Gatsma de eerste prijs in
het persoonlijk klassement.

FAMILDEBERICHTEN

Heden ging- nog onverwacht
van mij heen mijn zeer ge-
liefde mau

Antoon van Haideveld
op de leeftijd van 64 jaar.

Namens de familie
F. B. van Hardeveld-

Bramsleven
Zandvoort, 27 april 1961
Zandvoortselaan 133b
De teraardebestelling zal
plaatsvinden dinsdag 2 mei
om 3 uur op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van huis tegen 3 u.

D O K T E R S - , Z U S T E R S - «a
A P O T H E C K D I B N B T

DOKTOREN:
P. Flieringa
Brederodestraat l, telefoon 2181

WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout
Van Lennepweg 57, telefoon 4294.

APOTHEEK:
29 april t/m 5 mei:

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
Wijnne, Haltestraat 8, tel. 2389.

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
'a morgens. Alleen voor cpoodge-
vallen.

Zondag 30 april
Dierenarts J. Westerman,
Hartenlustlaan 7, Bloemendaal,
telefoon 51555.

Burgerlijke Stand
21 april-27 april 1961

Geboren: Peter Willem, zoon van
W. F. van de Ven en C. Reus; Ti-
motheus Petrus Jozef, zoon van J.
C. van Dam en K. E. Vossen; Jan,
zoon van J. van de Wetering en J.
van Dragt.

Ondertrouwd: Robert van Toorn-
burg en Geertruida Catharina van
Herwijnen.

Overleden : Alida Geertruida
Blom, oud 62 jaar, gehuwd met E.
Wieman; Ewit de Kuijper, oud 80
jaar gehuwd geweest met G. P.
Bgas.

Heden overleed na een kort-
stondige ziekte onze lieve
man,, broer, zwager en oom

LOUIS PETRI
in de leeftijd van 57 jaar.

Uit aller naam
H. Petri-Steffers

Zandvoort, 27 april 1961
Brederodestraat 104
De overledene is opgebaard in
de Rouwkamer, Dorpsplein 11
Bezoek van 2-3 uur en van
8-8.30 uur. De teraardebestel-
ling zal plaatsvinden dinsdag
2 mei a.s. te 14 uur op de
Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

Na een geduldig- gedragen
lijden is heden rustig inge-
slapen onze lieve en zorg-
zame man, vader en behuwd
vader en opa

JAN BAKKER
in de leeftijd van 69 jaar.

A. Bakker-Smit
J. Bakker
M. J. I. Bakker-Leeuw
L. Bakker
A. Bakker-Riphagen
C. Hagen-Bakker
L. J. Hagen
en kleinkinderen

Zandvoort, 28 april 1961
Kerkdwarspad 5
De overledene is opgebaard
in de Rouwkamer, Dorps-
plein 11.
Bezoek van 3.30-4.30 uur en
van 7-7.30 uur.
de crematie zal plaats hebben
te Velsen, dinsdag 2 mei a.s.
na aankomst van trein 12.01
uur, halte Driehuis-Wester-
veld.

Voor VISITEKAARTJES
naar

Qartonb&chs Drukkwij

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + .'? et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.atr. 2, tel. 3«82
en 4200. Ook VESPA en
SOLEX verhuur

WONINGRUIL Zandvoort
Aangeb. huis m. 3 slpkrs,
v- en a. tuin in centr. dorp.
Gevr. kleinere woning. Br.
nr. 3302 bur. Z. Crt.

Gevr. juli VRIJ HUIS of
BEN. FLAT Zandv. of
omg. Br. nr. 3305 bur. Z.C.

Gevr. laatste 14 dg in aug.
2 a 3 KAMERS m. keuk.
of gebr. v. k. voor 5 pers.
(3 volw. en 2 meisjes, 14
jr) Br. ond. no 3308 Z.Crt.

Wie wil onze ruime BOS-
WACHTERSWONING,
bev. gr. kamer, "3 sl.k., 6-7
sl.pl., keuk., en keukenk.,
gel. aan 40 ha vrij bos met
zwembad, ruilen voor een-
voudig onderkomen, b.v.
keuken en gr. sl.k. met 4
bedden. Br. s.v.p. D. van
Rouendal, Amsterd.str.weg
55, Baarn.

Villapark: HUIS
te koop m. garage m. huur-
woningruil. Br. nr. 3307
bur. Z. Crt.

KOOPJE: LAMBRETTA-
SCOOTER, motor defect;
ƒ 200,-. Telefoon 3923.

Te koop: 2 pits GASCOM-
FOOR. Parnassialaan 29,
Telefoon 02500-40860.

Te koop: SLAAFKAMER-
AMEUBL. best. uit lits-
jumeaux, 2 nachtkastjes,
3 deurskast, toilettafel, 2.
stoelen en tafeltje. Prins
Mauritsstraat 2.

Te koop HALF ENGELSE
KINDERWAGEN
Willemstraat 15.

Aang. 4 FAUTEUILS en
DRESSOIR in keur. staat.
Beukenlaan 8, Bennebroek.

KUIKBNREN m. drink-
eneetbakken; partijtje iso-

latieplaten.
Haarlemmerstraat 64.

Dr. G. den Otter
Chirurg

AFWEZIG
van l mei tot l juni

Waarn.: V.H. HAAG
Chirurg

'Spreekuren en_ ppliklinie-
ken in het Diaconessenhuis"
worden waargenomen door

Dr. J. MASEREEUW
Chirurg

Telefoon 11880.

WERKSTER gevr. v. 2 of
meer ocht. p.w. Duin, Erg.
Engelbertsstraat 11.

Strandbedrijf vraagt MAN
of. VROUW voor het be-
heer van kleedkabines en
w.c. Br. nr. 3303 Z. Crt.

KINDERMEISJE gevr. v.
2 kind. 3-1 jr v.d. mnd. ju-
ni, juli, aug:. Br. nr. 3304
bur. Z. Crt.

Dirk v.d. Broek's Super-
markt n.v. Kerkstraat 19,
Zandvoort, vraagt voor
spoedige indiensttreding
MAGAZIJNBEHEERDER,
die opgeleid wil worden tot
ass. winkelchef (min. leef-
tijd 18 jaar),
en tevens voor de maan-
den juni t/m aug.
ervaren CASSIERE voor
de avonduren (ook gehuw-
den komen in aanmerking.
Soll. schr. of mond. aan
b.s.adres.

Gevraagd: WERKSTER v.
2 ocht. p.w. Willemse, Zuid
Boulevard 75, tel. 3863.

KOK of ROOKSTER voor
direct gevraagd. Grote
Krocht 23, telef. 4475
Welk' meisje wil helpen in
gezin van 2 pers. Twee of
meerdere keren p.w. Sal.
en werkt, n.o.t.k. Mevr.
Prins, Julianaweg 19
Tel. 4306.
WERKSTER GEVRAAGD
Mevr. Geels, Fr. Zwaan-
straat 86, telef. 2929.
Nette WERKSTER gevr.
in kl. gezin, 2 hele of hal-
ve dagen p.w. ô. ƒ 1,50 p.u.
Mevr. Houtman, Thor-
beckestraat 58, tel. 3736.
Gevr. flinke H U L P i.d.
huish. in kl. gez., lief v.
kinderen. Mevr. Kooijman,
Brederodestraat 10.

Te koop: OPKLAPBED m.
ombouw en kastjes.
Mr. Troelstrastraat 25.

Gevr. KOLBNHAARD. Br.
m. opg. merk en prijs ond.
nr. 3301 bur. Z. Crt.

Voor al uw klusjes
Telefoon 4414.

HELDERZIENDE ,
MAGNETISEUR

MAJAFRA
Maandag 8 mei 10-6 uur
spreekuur ie Heemstede
Hotel Boekenroode, R. Vis-
serplein 25, tel. 02500-42379
Privé-consult, wetenschap-
pelijk getest, alles onder
stipte geheimhouding.
Succes verzekerd.

MEISJE, 17 jr, biedt zich
aan voor lichte huishou-
ding ea/of kinderen.
Telefoon 2851.
Te koop: l eetk.ameuble-
ment, tafel m. 4 stoelen,
2 armstoelen, dressoir, ï
theemeubel en l leeslamp.
arevens_. _X, ̂ Nationaal kas-
règister. H. Paan, Ooster-
straat 11.

Te koop: KINDERSTOEL
en BOX. Gevr.: AUTO-
PED. Heimansstraat 6

Huis t* koop gevr.
liefst nieuwbouw m. gar.
Telefoon '4403 en' 4160.

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie.
Telefoon Amsterdam 020-
715797, Lutmastraat 89.

Zr. R. KNEGJE
Med. gedipl. PEDICURB
Tel. 02500-16364 (8-9; 1-ü
en 6-7 uur) Éénmaal per
maand te Zandvoort. Alle
benodigdheden voor voet-
verzorging.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogfeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

KLEIJN voor AUTO'S
FIAT SPYDER sport, met
zomer- en winterkap '56
VAUXHALL CRESTA '58
MERCEDES 220 S, schuif-
dak, autom. radio '55
FIAT 1900 B Gïanluce,
2 deurs hardtop '57
FIAT 1100 de Luxe '59
FIAT 1100, schuifdak '57
FIAT 600 Multipla '57
FIAT 600 met roldak '58
FIAT 500 als nieuw '58
RENAULT Dauph.,sch.d. '57
FORD TAUNUS 12 MX 'S7
VAUXHALL VELOX 'Si
Let op onze garantie:S maa«-
den rijden zonder kosten!
KLEIJN'S AUTOBEDRIJF

ZANDVOORTSELAAN 351
(bij de Shell-pompen!)

Bentveld, tel. 02500-4306S
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 39&-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 3i,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

MONOPOL
voor zeer deskundige tete'
visie- en radioreparatie, ooK
aan huis. Telf. Amsterdam
020-726327. .



Gevraagd:

ass. boekhouder
(mnl. of vrl.) . ?
Bekend met alle voorkomende werkzaamheden,
rekening-courant, fact.,' etc. '

Corodex nv, Zandvoort

Te koop
NIEUWBOUW HUIS
dicht bij nee, met complete stoffering.

Spoedig te aanvaarden. Inlichtingen
makelaar J. W. Apol,

-, Do Favaugeplein 43 h, Telef. 2756

Bekende
levensverzekerings

maatschappij
vraagt voor haar bestaand agentschap in Zand-
voort, Aerdenhout en Heemstede een

agent-
incasseerder

in vaste dienst, wiens taak zal bestaan uit het
afsluiten van verzekeringen, het incasseren van
premiën, en "het voeren van administratie .
Aan jong, energiek persoon wordt prettige, zelf-
standige werkkring geboden. Voor inwerking
en opleiding wordt zorg gedragen.
Condities: vast salaris, provisie en premievrij
pensioen.
Eigenhandig geschreven sollicitaties, met be-

, schrijving van opleiding en levensloop worden
ingewacht onder nr. 3306 bur. van de Z. Crt.

Verwacht U Duitse gasten?
Wij leveren u^ origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit het Rheinland
URTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer, Tempeliersstr.St Haarlem, tel. (OS500) 81561

Voor de tuin
Bloemzaden, violen,
Vergeetmijnietjes
Afrikanen enz.

Bloemenmagaz. ,Noord'
M. Schniedewlnd
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraat

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584

„A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Het veilige nieuwe

slankheidsmiddel

MetrecaS

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

in 3 smaken.
Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

Lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,05
Tijdschriften p. kg 0,04

Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!
A K E R S L O O T

Pakhuis Schelpenplein 7
Telefoon 2845

17 'belt en wij komen.

VOOR GOED
SCHILDERWERK

Schildersbedrijf W EIK O
Vr. vrijblijvend prijsopg.
Amsterdam, v. Beuningen-
str. 68-1, tel. 795619, 190700

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

N.V.V. Bestuurdersbond
Zandvoort

•Voor de

1 mei kindermiddag
op zaterdag 29 april

in „MONOPOLE", zijn nog

enkele kaarten
verkrijgbaar bij de besturen van de
afdelingen

Het bestuur

- UITSLAG VERLOTING
Wilhelminaschoolvan26-4-'61
Serie I: 222, 384, 49; Serie II: 677,
558, 766; Serie IH: 852, 902, 1013.
Voorverkoop rad van avontuur": zul-
velmand nr. 46; salonkleedje nr. 13;
pop nr. 37; taart nr. 2. Prijzen
spoedig afhalen aan de school.

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Wollen vlaggen
compleet met stok en houder ƒ• 14,95

JUPITER
HALTESTRAAT 6 - TELEF. 2838

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW.VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v.Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. entrecote ƒ 3,25
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schouderkarbonade... 3,50
750 gram ribkarbonade 3,75
500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:
100 gram ham en <
100 gram gek. worst, samen 0,85
100 gram pekelvlees^ en
100 gr. gekookte worst 0,75
150 gr. gehakt 0,55
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje weense worstjes 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l

Gewijzigde oproep
GEMEENTE ZANDVOORT

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort roepen sollicitanten op
naar de GECOMBINEERDE functie van:

CONCIËRGE (man)
SCHOONMAAKSTER (vrouw)
aan de Wim Gertenbachschool.

De te benoemen CONCIËRGE zal onder meer tot taak hebben de be-
diening der beide centrale verwarmingsinstallaties te verzorgen.
Voorts zal hij toezicht moeten houden op het gebruik van het gym-
nastielokaal door. verenigingen e.d. gedurende de avonduren.
Wedde conciërge: ƒ 326,—f 421,— per maand (6 periodieke verhogin
gen), exclusief 5,6% A.O.W.; 4 % vakantietoelage.
Wedde schoonmaakster: ƒ 67,61 per week, inclusief 5,6 % A.O.W.;
Voor de hiervoren bedoelde wachtdiensten in de avonduren zullen di
ƒ 31,68 kledingtoelage; ƒ 80,— wegens toelage voor grote schoon
maak; ƒ 141,90 vakantietoelage.
verenigingen e.d. een door het hoofd der school te bepalen ver
goeding geven.
Sollicitaties aan de Burgemeester vóór 15 mei a.s.
Reeds eerder ingezonden" sollicitaties blijven gehandhaafd.

WONINGBOUWVERENIGING

EENDRACHT MAAKT MACHT
te ZANDVOORT

Aankondiging van de

LEDENVERGADERING
op DINSDAG 9 MEI 1961 in het GEMEENSCHAPSHUIS
(Tramstraat)
Aanvang 's avonds 8 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester:
6. Bestuursverkiezing. Aftredend

Dijk, W. M. B. Bosman en D.
kiesbaar. Door het overlijden
is er een vacature in het
candidaat stelt de heer A. J.

7. Voorstel grondverkoop aan
8. Voorstel bouwplan van 44

die bouw.
9. Rondvraag en sluiting.

De jaarrekening is ter inzage
Noorderstraat 5.

zijn de bestuursleden D. van
van Duijn. Allen stellen zich her-
van het bestuurslid A. Molenaar
bestuur waarvoor het bestuur
van der Moolen, alhier,

de gemeente Zandvoort.
woningen en grondaankoop voor

verkrijgbaar bij A. Kerkman,
De secretaris D. van Dijk.

SPORT IN BEELD
30 april
Holland-Hongarije

CJ kunt ons nog bellen "en wij verzekeren
u een goede ontvangst! Bovendien heeft
u kans uw toestel GRATIS te krijgen.
PHILIPS TELEVISIE 43 cm beeld ƒ 645
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld ƒ 895
PHILIPS radio voor uw vakantie. Nieuwe modellen. Prachtig van too
PHILIPS gramofoon met versterker voor stereo ontvangst vanaf ƒ 198
Komt u eens kijken en luisteren ? Wegens groot aantal inzendingen
Philips puzzlekrant, uitslag uitgesteld tot 4 mei a.s.
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde. '
Bezoek met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen u grati
uit en thuis.
Wij regelen desgewenst na persoonlijk overleg de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIP S-SPJBCIALJCST F. H. Penaat
Ko8tv«rlor«nstraat 7, tel. 2534

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Voor al uw METSEL-
WERK naar W. Driehulzen
Marisatraat 13, tel. 3891.

Leverancier alle Ziekenfondsen

WEBER's
Glazenwasscrij en schoonmaakbedrijf
Nicolaas Beetslaan 18, telefoon 4090

vraagt een

glazenwasser,
schoonmaaksters
en een

mannelijke hulp
voor enkele uren per dag.

DETWENTSCHE BANK
kantoor Zandvoort

vraagt een

ADMINISTRATIEVE KRACHT
(mnl. of vrl.)

in het bezit van tenminste diploma MULO
leeftijd tot 30 jaar

Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan dt Directie

van bet kantoor, Grote Krocht 12, te Zandvoofr

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Wegens een grote verbouwing aan onze bakkerij, noodzakelijk ge-
worden door onze steeds groeiende omzet, zijn wij enige weken niet
in. staat de speciale aanbiedingen uit onze bakkerij aan te bieden.

Bestelt bij onze verkopers zo'n heei-lijk

rijk gevuld KRENTENBROOD voor f 1,25
of een groot,
fantastisch ROZUNENBROOD voor f 1,10
Zij zullen u gaarne bedienen.

Bij Van Staveren eens geprobeerd, altijd begeerd!

OERDEGELIJK — STERK — BETROUWBAAR
STEREO DUBBEL ELEMENT - 2 SAFFIEREN

op voetstuk

in fraaie koffer
2 kleuren

ZES MAANDEN GARANTIE

TIJDELIJKE AANBIEDING

DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15, telefoon 3378

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze showroom, tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

J. KEUR
Electro-radio-tethniaoh buraau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 6*
Telefoon 2914

U het allernieuwste - Betaling desgewenst in overleg

U PROEFT HET!
Extra verzorgde en uitgelezen
kwaliteit. Daarvoor zorgt

Slagerij Burger
Vrijdag en zaterdag
Varkensvlees
750 gr. vark. karbonade 3,48
750 gr. haaskarbonade... 3,98
750 gr. magere

varkenslappen 3,98
750 gr. varkensfilet 4,68
750 gr. braadworst of

sausijzen 2,48

Kalfsvlees
750 gr. kalffrikando 3,98
750 gr. kalf slappen 3,68

Lamvvlees
750 gr. lamskarbonade... 2,58
750 gr. lamsrollade 2.98

Rundvlees
750 gr. fijne riblappen... 3,68
750 gr. pracht lappen 2,78
750 gr. gekruid gehakt... 1,88

boterhamworst *7Q
Voor de boterham
100 gr.
en 100
150 gr.
150 gr.
150 gr.
150 gr.
150 gr,

gr. pekelvlees .. - -
gel. lever 0,69
cervelaat 0,59
Berliner 0.59
leverkaas 0.59
ontbijtspek 0,59

Maandag '
en dinsdag '

250 gr. tartaar... 1,25 i

Woensdag
en donderdag
500 gr. gebr. gehakt 1,25 l
100 gram pork OQ
100 gr. saks »*»/

Braadkuikens
500 gr. 2,30

Kippenpoulet
100 gr. 0,46

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

MEUBELSTOFFEERINRICHTING

Pracht collectie

Franse

Stijlmeubelen

Complete Meubilering

Woningtextiel

Luxaflex enz.

H. VAN ASPEREN
Telefoon 02507-2937

ZANIDVOORTSELAAN 39 - ZANDVOORT
Telefoon 02500-17069

Openbare U.L.O.-school
Wixn Gertenbachschool
ZANDVOORTSELAAN 19a - ZANDVOORT

AANMELDING VAN

voor de cursus 1961-1962, welke l september aanvangt,
kan geschieden op

l
WOENSDAG 3 MEI a.s.
MAANDAG 8 MEI a.s.
WOENSDAG 10 MEI a.s.

's avonds van 7—9.30 uur
in het schoolgebouw

en voorts na schriftelijke of telefonische afspraak.
De school leidt op voor de erkende M.U.L.O.-diploma's A en B,
waaraan vele voorrechten verbonden zijn, o.a.:
1. Toelating tot de Kweekschool voor onderwijzers, opleiding

voor kleuterleidster, H.T.S., U.T.S., Zeevaartschool, 3e of 4e
klas van een H.B.S., Vormingsklas Huishoudschool.

2. Bekleden van middenfunkties bij N.S., P.T.T. en andere grote
bedrijven.

3. Vrijstelling van het Middenstandsexamen.
4. Een behoorlijke algemene ontwikkeling.

Tijdens de schooltijd wordt catechisatie gegeven door: ds. C. de
Ru, N.H.-predikant; ds. R. H. Oldeman, N.H.-preöikant; kape-
laan J. P. M. Alleman van de R.K.-parochie.
A.U.B. TROUWBOEKJE MEEBRENGEN.

Het Hoofd der school:
E. R. KOERSELMAN
W. Kloosstraat 5
Tel. 3682 (huis), 3782 (school)

Voor

Familiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135

Exclusieve lampen, die u anders bij
hoge uitzondering ergens vindt, ziet u
hier bij tientallen. Omdat u kiest op
de toonzaal van de lampenfabriek zelf!
Waar élke lees-, schemer-, wand- of
plafondlamp "it eigen atelier komt!
En daarom zo apart en solide is!
Ja, kom kijken! U ziet modern en
klassiek, romantisch en functioneel r
u ziet bovendien op de prijskaartjes*
hoe groot ook daarin uw keus Is!

i* i

Betaling? Gaat via uw eigen leverancierl

kijken op de toonzaal van
lampenfabriek

IJKSTRA
Spaa'rne 65, Haarlem (t/o de God. Oude Gracht) Tel. 02500-14850 «n 14560

BLOEMENHUIS A. H. v. d. M.EIJ
HALTESTRAAT 65 — TELEFOON 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote Keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en G-RAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — V er g eet-inij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten bioemzaden en bo l len

Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier

Op monturen vastgestelde vergoeding
Glazen geheel zonder kosten

Haltestraat 5, telefoon 2174

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 8792

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerktn
Brederodestraat 68 - T»l«foon 24B1
Werkplaats: Haltestraat 44

NU OF N O O I T . .

BICO 115 liter slechts ƒ 398,—
ZAUNISSI 135 liter slechts ƒ 459,-
ZAUNISSI 160 liter slechts ƒ 639,-
ZAUNISSI 190 liter slechts ƒ 749,-
ELECTROLUX 110 liter slechts ƒ 498,-
ELECTROLUX 150 liter slechts ƒ 598,-.
ELECTROLUX 210 liter slechts ƒ 898,-

Verder kunnen wij u leveren de volgende merken:
A.E.G., Bosch, Fiat, Liebherr, Kohier, Linde, Alaska,
Triventa enz.
Vraagt onze prettige betalingsregeling, b.v. A.B.Q.-
koelkast, tafelmodel a ƒ 498,—. Reeds in UW bezit
voor ƒ 25,— p.m. Volledige garantie op alle kasten.

Fa. Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

Elke fijnproever:
prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Redaktle en
administratie:
Achterweg l
Postbus 23
Telefoon 2135
Giro 52 33 44

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZAND
voor Zandvoort, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

In de Raad van j.l. dinsdag

UITBREIDINGSPLAN ZUID
van agenda geschrapt

Dinsdagavond kwam de Zandvoortse gemeenteraad — met uitzonde-
ring van de heer Diemer (p.v.d.a) —in openbare zitting onder voorzit-
terschap van mr. H. M. van Penema .bijeen. De gehele duur van deze
bijeenkomst — inclusief de rondvraag— nam niet meer dan drie kwar-
tier in beslag. Dit kwam doordat punt 10 van de agenda — Voorstel
tot vaststelling van het uitbreidingsplan-Zuid — door het College werd
teruggenomen. Voorzitter deelde de raadsleden mede dat het College be-
sloten had dit punt van de agenda af te voeren in verband met een
binnengekomen stedebouwkundig advies, waardoor geheel nieuwe aspec-
ten van deze materie naar voren zijn gekomen. Spr. vond genoemd
advies wel zo belangrijk dat hij er van afzag dit voorstel in deze
vorm — dus zonder dit advies — in discussie te brengen.
De druk bezette publieke tribune was even daarna nagenoeg leeg.

Ingekomen stukken
1. Controle-rapporten over het Ie

kwartaal 1961 van de admini-
straties van de gemeente-ontvan-
ger, de bedrijven, de dienst van

publieke werken enz. en van de
dienst voor sociale zaken.
Akkoord.

2. Voorstel tot het verlenen van
eervol ontslag — op verzoek —
aan J. Henzen, adjunct-technisch
ambtenaar Ie klasse bij de dienst
van publieke werken.
Akkoord.

*
Het voorstel tot verkoop van een
perceeltje grond aan het Prov. Elec-
triciteitsbedrijf van Noordholland
(ƒ 30,- per m2) t.b.v. de bouw van
een transformatorhuisje aan de Pa-
rallelweg, werd zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.

*Voor de restauratie van het ge-
meentelijk verzorgingshuis, welke
het interieur van genoemd gebouw
betreft, werd zonder hoofdelijke
stemming een krediet van ƒ 15.700
toegestaan.

*
Het voorstel tot aankoop "van twee
perceeltjes grond (aan de Haarlem-
merstraat en een stukje grond tus-
sen de voormalige alg. begraaf-
plaats en de autobus weg (tezamen
512 m2) ontmoette Bezwaar van de
heer BREURE (v.v.d.).

Spr. zei dat de directeur van pu-
blieke werken de prijs van deze
grond op 10 cent per m2 had ge-
schat, terwijl de eigenaren — Jhr.
P. N. Quarles van Ufford c.s. — de-
ze grond voor f l per m2 van de
hand willen doen. De heer Breu-
re vroeg zich af of de directeur van
publieke werken deze grond te laag

" geschat heeft of dat Jhr. Quarles
te veel vraagt!

Wethouder TATES (v.v.d.) be-
toogde dat over een bepaalde schat-
ting altijd te twisten valt.

De heer KONING (a.z.b.) vond
dat de heer Breure nogal wat druk-
te maakte over dit onbeduidend
voorstelletje, dat de gemeente op
ƒ 650,— komt te staan (inclusief
overdrachtskosten). Een prijs van
10 cent per m2 achtte hij onmo-
gelijk.

Wethouder KERKMAN (p.v.d.a.)
gaf te kennen dat dergelijke grond
eigenlijk geen praktische waarde
heeft, maar dat een prijs van ƒ l,—
per rm2 zeker niet ongebruikelijk of
onredelijk is!

De heer BREURE gaf zich nog
niet direct gewonnen, want hij vond
het verschil — ofschoon het eind-
cijfer niet al te zwaar op de ge-
meente-huishouding drukt — vrij
groot: 90 cent per m2.

Ondanks dit verzet werd het
voorstel zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen.

*De Raad ging akkoord met het
voorstel tot verhoging van- de tarie-
ven van het trekkerskamp „De
Branding". Zulks naar aanleiding
van een suggestie van Ged. Staten,
die het krediet van ƒ 100.400,—, dat

Nuttige protesten
Kennelijk onder druk en onder de
indruk van de protesten, die verleden
week nog door b. en w. werden af-
gewezen, heeft het college j.l. dins-
dag de behandeling van het uitbrel-
dingsplan-Zuid uitgesteld.

Set is te hopen dat het gemeen-
tebestuur thans meer aandacht zal
schenken aan -de argumenten vin
hen die ons — toch reeds zo schaar-
se — natuurschoon willen behouden.

Wanneer de noodzaak van Tiet op-
offeren van duinterrein ten bchoe-
ve van de woningbouw niet over-
tuigend kan worden bewezen, mo-
gen de uitbreidingsplannen geen
doorgang vinden. Red.

op 28 februari j.l. beschikbaar was
gesteld, gecompenseerd wilden zien.

De tarieven zijn met ingang
van l juni a.s. als volgt: voor per-
sonen ouder dan 14 jaar, per dag
en per persoon ƒ 0,75; voor perso-
nen van 4—14 jaar, per dag en per
persoon ƒ 0,50; voor kinderen be-
neden 4 jaar nihil.

Het college verwacht dat het ge-
volg van deze tariefsverhoging zal
zijn een opbrengstvermeerdering
van rond ƒ 7000,— per jaar.
- Zonder hoofdelijke stemming

werd dit voorstel aanvaard.
*

Het voorstel tot verkoop van grond
aan de woningbouwvereniging Een-
dracht Maakt Macht t.b.v. de bouw
van 44 woningen nabij de Noorder-
duinweg, gaf de heer BREURE
(v.v.d.) gelegenheid te verzoeken
zoveel mogelijk „noodgevallen" te
helpen met de bouw. Spreker vond
dat tal van huurders van E.M.M.-
woningen eigenlijk in dergelijke
woningen niet op hun plaats waren
en een hogere huur konden betalen,
waardoor zij dus anderen, die min-
der draagkrachtig zijn, min of meer
in de weg zitten. De heer KONING
(a.z.b.) kon zich met deze ziens-
wijze verenigen en voegde er nog
aan toe< dat deze bouw (44 wonin-
gen) de' woningnood niet oplost.

VOORZITTER zei dat deze bouw
in de zogenaamde „vrije sector" tot
stand komt. Hier zijn het dus de
leden van E.M.M. — zonder aan-

ziens des persoons! — die krachtens
hun rangnummer op de wachtlijst
de beschikking kunnen krijgen over
zulk een woning. Bepaalde voor-
waarden kan men dus ten aanzien
van de huisvesting niet stellen aan
het bestuur van E.M.M, bij deze
grondverkoop.

De heer LINDEMAN (k.v.p.) zei
dat E.M.M, voor iedereen bouwt,
per se niet alleen voor de minder
draagkrachtigen, want er zijn ook
E.M.M.-woningen, die een huur heb-
ben van ƒ 135,— per maand. De
noodgevallen, waarvan de heer
Breure sprak, kunnen al lang lid
zijn van E.M.M, en dan kunnen zij
ook in aanmerking komen, aldus
spreker.

WETHOUDER TATES (v.v.d.)
merkte op, dat bij de bouw van- de
„woningwetwoningen" 20 % in han-
den komt van de gemeente. Hiervan
worden vrij regelmatig de zoge-
naamde „krepeergevallen" geholpen.

WETHOUDER ' KERKMAN (p.v.
d.a.) zei dat het wel eens voorkwam
dat op de lijst van E.M.M, perso-
nen voorkomen, die in feite de huur
van nieuwe woningen niet kunnen
opbrengen. Andersom gebeurt het
ook wel! Er zijn inderdaad ook wel
leden van E.M.M, die een inkomen
hebben van meer dan ƒ 8000,-. Hier-
mede wilde spreker maar zeggen dat
iedereen lid kan zijn van E.M.M.
en dat het niet uitvoerbaar is, nu
deze woningbouwvereniging in de
vrije sector gaat bouwen, bepaalde
voorwaarden te gaan stellen, te
meer daar deze bouw tot stand komt
met de middelen, die door alle leden
van E.M.M, zijn bijeen gebracht.

Het voorstel werd hierna zonder
hoofdelijke stemming aangenomen,
waarbij de heer GOSEN (prot. chr.)
de hoop uitsprak dat ten spoedigste
met het bouwrijp maken van de be-
nodigde grond wordt begonnen.

r
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Bevrijdingsdag
zijn we, als voorgaande jaren,

BESLOTEN
Gertenbachs Drukkerij
Zandvoortse Courant

De directeur van T.Z.
raamt aantal overnachtingen ver boven het miljoen

In een onder voorzitterschap van burgemeester mr. H. M. van Fene-
ma gehouden vergadering van het algemeen bestuur van de stichting
„Touring Zandvoort" werd het periodiek aftredende lid van het dage-
lijks bestuur der stichting, de heer J. P. C. Longayroux bij acclamatie
herkozen.

Een verzoek aan net gemeentebe-
stuur om het subsidie ad. ƒ 10.000
te verhogen, heeft alleen geleid tot
een van gemeentelijke zijde gedane
suggestie om te komen tot verho-
ging van de inkomsten uit bijdra-
gen van de begunstigers. Het alge-
meen bestuur wisselde daarover
van gedachten. Gestreefd zal wor-
den naar uitbreiding van het aan-
tal begunstigers. Het dagelijks be-
stuur zal zich nog beraden over het
denkbeeld om van degenen die in de
uitoefening van hun bedrijf of an-
derzins van het werk van „Tou-
ring Zandvoort" profiteren, een ho-
gere bijdrage te vragen. Dit zou
dan degenen betreffen die voorko-
men op de door de stichting in een
oplage van tienduizenden exempla-
ren uitgegeven lijsten van hotels en
pensions en van kamerverhuurders.

Tenslotte werd het door de direc-
teur der stichting, de heer J. B. Th.
Hugenholtz, opgestelde werkpro-
gramma voor 1961 behandeld.

Hierin werd geconstateerd dat
de belangstelling voor Zandvoort in
dit voorjaar ongekend hoog is. Da-
gelijks komen tientallen aanvragen
om inlichtingen over Zandvoort
binnen. Tot 21 april werden meer
dan vijfduizend informaties beant-
woord. De directeur raamt het aan-
tal overnachtingen in het seizoen
1961 op ver boven het miljoen.

Van de nieuwe folder over Zand-
voort worden er dit jaar 50.000
verspreid over Nederland en West-
Europa. Voor het circuit werden
14.000 folders vervaardigd. Van de
hotel-pensionlijst werden 12.000
exemplaren gedrukt. De eerste lijst
van kamerverhuurders kwam in ja-
nuari met een oplage van 5000
exemplaren van de pers. De tweede
editie verscheen vóór Pasen. De
derde lijst verschijnt In juni a.s.

Het evenementenprogramma voor-
ziet in een aantal openlucht concer-
ten, waarin de Tiroler Kapel en de
Zandvoortse muziekkapel een be-
langrijk aandeel hebnen. Er zal een
proef worden genomen met een
concert op 't Gasthuisplein. Er zul-
len vier vuurwerken worden afge-
stoken en wel op woensdagen in het
hoofdseizoen. Meer dan tot dusver
zal aandacht worden geschonken
aan evenementen voor de jeugd.
Daarvoor is een speciale commissie
in het leven geroepen.

Op 10 juli zal — in samenwer-
king met de culturele kring 't Helm
— een concert door het Noordhol-
lands Philharmonisch Orkest wor-
den gegeven.

Lezing prof. Minnaert

Kernenergie, vloek of zegen
voor de mensheid

Op uitnodiging van de gemeenschap Zandvoort van het Humanistisch
Verbond sprak prof. M. Minnacrt uit Utrecht, j.l. vrijdag in het Ge-
meenschapshuis over „Kernenergie, vloek of zegen voor de mensheid?"

Spr. begon zijn inleiding met een
uiteenzetting over de samenstelling
en werking van de uranium-atomen.
De wetenschap heeft met de ont-
dekking hiervan een energiebron
gevonden, die onontbeerlijk is voor
het menselijk bestaan. Aardolie- en
steenkoolvoorraden raken uitgeput
en het produktieproces moet voort-
gaan. In de z.g. kernreactoren
wordt de enorme energie vrijge-
maakt en deze kan dienstbaar wor-
den gemaakt aan de industrie. Het
onderzoek is echter nog in volle
gang. Vooreerst dient de weten-
schap de natuur te begrijpen; daar-
na pas kan men nagaan welke de
praktische gevolgen zijn. Wee de
wereld, wanneer juist bij deze ma-
terie genoemde voorwaarde wordt
veronachtzaamd.

Prof. Minnaert schetste de ont-
zettende_ gevolgen van een ontplof-
fing van een nucleair wapen:

1. Er komt een enorme hitte vrij
(enkele miljoenen graden celcius).
De uitstraling is verschrikkelijk.
Binnen een straal van 20 km ver-
brandt alles;

2. Als gevolg hiervan ontstaat de
z.g. knalgolf. (Lucht zet uit bij
warmte). Bij een hitte van zovele
miljoenen graden ontstaat een lucht-
verplaatsing van een dusdanige
sterkte dat steden als kaartenhuis-
jes worden weggeveegd.

3. Uit de kilometers hoge wolk
(de „paddestoel") valt radio-aktief
stof-. De zware deeltjes vallen al
dadelijk en besmetten alles, het
drinkwater, landbouwgrond etc. etc.

Vele mensen zullen sterven of
worden zo aangetast dat het leven
voor hen weinig waarde meer heeft.
De fijnere radio-aktleve deeltjes

Viering Koninginnedag
Zandvoort heeft j.l. maandag l mei
op bescheiden wijze de verjaardag
van koningin Juliana gevierd. De
viering, onder auspiciën van de
Oranjevereniging, concentreerde
zich in hoofdzaak op het Raadhuis-
plein. In de ochtenduren ging op dit
plein het rood-wit-blauw in top. Een
ceremonie, die ieder jaar door de
padvinders wordt uitgevoerd.

Om 10 uur zong de Zandvoortse
schooljeugd een aantal liederen voor
burgemeester mr. H. .M. van Fene-
ma, die daarna een toespraak hield.

Na deze bijeenkomst volgde on-
der leiding van de Zandvoortse mu-
ziekkapel, een muzikale rondgang
door het centrum van Zandvoort.

In de middaguren bracht het
openluchtgezelschap van Tony van
Zwol in de blauwe tent een feest-
programma voor de jeugd, com-
pleet met goochelaar, clowns en
vuurvreter.

's Avonds klonken op het Raad-
huisplein opnieuw de klanken van
de muziekkapel, afgewisseld door
het optreden van het trommelkorps.
Het concert werd besloten met de
uitvoering van een taptoe.

*
Zondagavond 30 april gaf de Zand-
voortse Muziekkapel, ter gelegen-
heid van de verjaardag van ko-
ningin Juliana, een uitvoering in de
Hervormde Kerk. Aan dit concert,
waarvoor de belangstelling ge-
ring was, verleende de organist
Gerhard Boogaard zijn medewer-
king.

worden opgenomen door luchtstro-
mingen en verspreiden zich over de
gehele aardbol. En wat bijzonder
(af)schrikwekkend is: het nakome-
lingschap wordt aangetast. Enkele
cijfers van de 30.000 kinderen, die
na 1945 in Hirosjima werden ge-
boren: 4200 abnormaal geborenen,
470 doodgeborenen, 1046 hebben een
misvormd beendergestel, 429 geen
reuk- of gehoororganen, 243 andere
misvormingen, 59 lupus, 29 geen
hersenen en 8 geen ogen. Hierbij
moet aangetekend worden, dat de
betreffende bom van een zeer licht
kaliber was.

Alvorens de kern van het betoog
van prof. Minnaert te releveren,
nog één bijzonderheid: één water-
stofbom heeft meer uitwerking dan
alle ontplofbare materialen, die ge-
bruikt zijn in beiae voorgaande
wereldoorlogen.

De konsekwenties van een nu-
cleaire oorlogsvoering- zijn dan ook
van een totaal andere orde dan
vroegere oorlogen. Wij staan aan de
rand van een afgrond. Het is dui-
delijk dat een oorlog nooit mag ko-
men. Toch gaat de produktie door.
Rusland en Amerika zijn in het be-
zit van een angstaanjagend aantal
kernbommen; veel meer dan nodig
is om de aarde en het leven van
mens en dier te vernietigen.

Spr. begrijpt daarom niet waar-
om men er zo lauw en passief onder
blijft. Hij verwijt de mensen een
gemis aan verantwoordelijkheidsge-
voel. Bovendien constateert hij een
angstwekkend tekort aan voorstel-
lingsvermogen. ledere vredesbewe-
ging. „(in vele landen gaat dit ge-
paard met betogingen) wordt dan
ook gesteund door het besef, dat
het gaat om de mens en niet om
de een of andere natie.

Prof. Minnaert besloot zijn relaas
als volgt: „Bedenk, als de mensen
niet willen, dan komt er geen oor-
log".

Andere kerktijden
De Hervormde Gemeente in Zand-
voort verzoekt ons te willen mee-
delen dat de kerkdiensten met in-
gang- van zondag 7 mei a.s. niet om
10.30 maar om 10 uur beginnen.
Waarvan acte.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

mei berijdbaar
7 8.15 3.30 20.54 16.— 12.00-19.00
8 9.26 5.~ 22.11 17.30 13.30-20.—
9 10.51 6.— 23.32 19.— 15.00-21.30

10 —.— 7.30 12.10 20.— 3.30-10.—
11 0.43 8.30 13.15 21.— 4.30-11.—
12 1.42 9.30 14.06 22.- 5.30-12.—
13 2.28 10.30 14.54 23.— 6.30-13
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Beter slaagt u bij
„'t Interieur"
Stationsplein 15

voor:
bankstellen - huiskamers
slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen
etc.

Tienduizenden (NOVIB) kaarten
in slag tegen de honger

De Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB),
die de Nederlandse bijdrage In de wereld Anti-Honger-Actie organi-
seert, heeft tienduizenden kaarten met de slagzin „Mei 1945: wij had-
den het Zweedse brood nodig; mei 1961: miljoenen mensen hebben ons
brood nodig" aan vele bedrijven gestuurd. Wie zijn bijdrage aan de
Anti-Honger-Actie wil geven, kan deze kaarten met één gulden extra
aan postzegels, aan de NOVIB terugzenden.

Volgens de NOVIB ontvangt zij
van personeelsraden, bedrijfskernen
e.el. enthousiaste brieven, dat men
wil meedoen. Directies van ver-
scheidene bedrijven zullen de bij-
dragen van het personeel' verdubbe-
len. In vele gevallen hebben de be-
drljfsgenoten of directies zich al

voor deelname bij de NOVIB ge-
meld, nog voor deze hen recht-
streeks had benaderd.

Het doel van de actie is, het bij-
eenbrengen van een aanloopsom
voor de uitvoering van een project
in Midden-Afrika. Daar zal, onder
leiding van de Voedsel- en Land-

bouworganisatie der Verenigde Na-
ties, door Nederland een centrum
worden gebouwd, van waaruit tuin-
bouwdeskundigen, diëtisten, huis-
houdkundigen en anderen aan de
Afrikaanse bevolking zullen kun-
nen leren in haar moestuinen de
produkten te verbouwen, die zij no-
dig heeft om de zo desastreuze een-
zijdige voeding op te heffen. Deze
eenzijdige voeding maakt vooral
onder de kinderen vele slachtoffers.

Miljoenen in Afrika lijden aan
ondervoeding. Zij hebben misschien
wel voldoende buikvulling, maar
hun voeding heeft ernstige tekorten
aan mineralen, vitaminen en eiwit-
ten, zodat het lichaam zeer wordt
ondermijnd. Daardoor bereiken da
meeste mensen niet de middelbare
leeftijd en het aantal kinderen, dat
voor de eerste verjaardag slerft, is
schrikbarend. Wie geen kaart in
handen krijgt, kan zijn bijdrage
storten op giro 100200 van de Antl-
Honger-Actie, Den Haag.



Mensen en zaken
Twee werelden

De bordjes met de lichtgevende bed-
den, mes en vork en kop en schotel
hangen uit. De winkeliers, hebben
extra voorraden ingeslagen 'en de
inventarislijst van de pensions
maakt weer het onderwerp uit van
een gedegen bestudering. Zandvoort
is in staat van beleg. Kleine voor-
proefjes van hoe het deze zomer
worden zal, heeft de badplaats al
gehad.

Op een enkele mooie zondag in
februari kon de verkeerspolitie de
drukte nauwelijks aan en iedereen
heeft de afgelopen weken kunnen
zien dat Zandvoort in het brandpunt
van de belangstelling staat en dat
het seizoen inderdaad een niet on-
belangrijke verlenging blijk te on-
dergaan. Vroeger Kwam „men" l
juni of hoogstens 15 mei. Nu puilen
de parkeerterreinen half februari al
uit alsof het midden in het seizoen
was en bijna alle pension en kamer-
verhuurbedrijven hebben nu al een
enorme drukte. Men spreekt over
900.000 overnachtingen in 1960.
Hoeveel zullen het er in 1961 zijn?
Ben miljoen, anderhalf miljoen?
Wij leven in Zandvoort altijd in het
grensgebied tussen twee werelden.
WIJ houden van de bijna landelijke
rust in de voorjaarsduinen, van een
vroege ochtendwandeling' langs het
strand, maar even later storten wij
ons in het gewoel van het seizoen,
dan maken wij van onze woningen
badgasten-pakhuizen en dan kijken
we naar stroom van Oosterburen,
en anderen, die op topdagen ons
dorp binnenkomen. Na de winterse
„inkeer" en tol betaald te hebben
aan ontspanning en ontwikkeling,
gaan we weer service bieden, ont-
ruimen we weer onze mooiste ka-
mers en hebben we voor de zoveel-
ste maal na de bevrijding de min
of meer pijnlijke discussies over
de vraag of je de vroegere bezet-
ters vriendelijk, gereserveerd of
helemaal niet tegemoet moet ko-
men.

Op de grens van twee werelden!
Gastvrij zijn en geld verdienen. Het
blijft moeilijk. Vooral voor hen, die
van nature toch al geen maat- en
stijlgevoel hebben.

MOMUS

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeerwerk

Telefoon 2937 of 02500-17069

Rondvraag in huiskamers/eer

Hang de gordijntjes recht
' - Wens van een raadslid

De heer KONING (a.z.b.) vestigde
de aandacht van het college op het
feit dat — nu het nieuwe lozings-
kanaal (i.v.m. de bouw van de riool-
waterzuiveringsinstallatie ) wordt
gegraven — de houders van de var-
kenshokken binnen het circuit de
oostelijke tunnel niet meer kunnen
passeren, aangezien deze is afgeslo-
ten. Spr. vroeg of het mogelijk was
met paard en wagen de rijbaan van
het circuit over te steken, aange-
zien de weg langs het duin (dat
veel te hoog is) vrijwel onbereik-
baar is voor paard en kar.

VOORZITTER achtte deze metho-
de bedenkelijk in verband met het
gevaar, dat er aan verbonden is. Hij
wilde evenwel onderzoeken of het
mogelijk is (na schriftelijk verzoek
van belanghebbenden) het circuit
gedurende een bepaalde periode van
de dag te doen sluiten om paard en
wagen doorgang te verlenen.

Toen kwamen er een serie
„schoonheids"- of „zindelijkheids-
actie-vragen" los. Leest u maar:

De heer GOSBN (prot.-chr.) over
de vuilnisbelt bij het Kerkdwars-
bad. De brief van het college zei
lakoniek: „Nou ja, dat doen de om-
wonenden!" Spr. vroeg politie-in-
grijpen.

De heer PETROVITCH (a.zb.),
gesteund door de heer VAN DER
WERFF (prot.-chr.) over de slordi-
ge toestand van de „schapenhok-
ken" bij het eindpunt van de bus-
lijn.

De heer VAN DER WERPF
voegde hier aan toe dat hij het niet
kon waarderen dat een brief, die
Zuster Annie een half jaar gele-
den heeft geschreven over de slech-
te verlichting van het Hofje, nog
steeds onbeantwoord was.

De heer BRUERE (v.v.d ) vond
het raadzaam op de papierkorven,
die hier en daar zijn opgesteld, met
duidelijk waarneembare en „pret-
tige letters te doen schilderen: Op-
geruimd staat netjes. Desnoods in
het Duits.

En mevr. STEMLER-TJADEN
(v.v.d.) had zich geërgerd aan- de
smoezelige aanblik, die het V.V.V.-
huisje (Touring Zandvoort-tempel-
tje! Verslagg.) aan het Raadhuls-

Einde van de competitie in zicht

Zvm. verloor van Watergr.meer
met 3-4

De laatste thuiswedstrijd in de competitie 1960-'61 is voor het eerste
elftal van Zandvoortmeeuwen opnieuw in een nederlaag geëindigd. Met
3-4 werd het elftal j.l. zondag door. Watergraafsmeer verslagen.

De nederlaag van j.l zondag was
minder schrijnend dan de vooraf-
gaande. Zandvoort gaf dit keer uit-
stekend partij, zowel in de verdedi-
ging als in de aanval. De wedstrijd
begon met een gevaarlijk offensief
van Zandvoort op het doel van de
tegenstander. Tijdens deze aanval
slaagde Koning er in de keeper van
Watergraafsmeer te omspelen, maar
de bal ging naast het doel. Een di-
rect hierop volgende tegenaanval
van de Amsterdammers, werd ter-
nauwernood door Kraaijenoord on-
derschept. Met zijn hoofd wist hij
de bal weg te werken.

Het eerste doelpunt in de wed-
strijd werd gescoord door Zand-
voortmeeuwen. De achterhoede van
Watergraafsmeer verkeerde in de
veronderstelling dat de scheidsrech-
ter voor buitenspel zou fluiten en
bleef op de plaats rust. De arbiter
liet echter doorspelen en de ver
naar voren gekomen Paap bracht
het leer, met een handig schot, ach-
ter keeper Dorenbos. 1-0. Een mi-
nuut later verscheen Zandvoort op-
nieuw voor het doel van Water-
graafsmeer. Linksachter Stolpe
kwam echter tussenbeide en wist
het gevaar te keren.

Een tegenoffensief van de voet-
ballers uit Amstersam bracht, na
een mislukte poging van midvoor
Hibbel, de partijen op gelijke voet.
In de twintigste minuut namelijk,
nam Hibbel revanche op zichzelf en
joeg het leer achter keeper Mole-
naar in de touwen. 1-1.

Twee minuten later probeerde
Hibbel het opnieuw en met succes.
Hij liet de verdediging van Zand-
voort ver achter zich en bedwong
Molenaar, 1-2.

Zandvoort liet zich door deze ach-
terstand niet imponeren en zocht,
ondanks de druk die de tegenpartij
uitoefende, het doel van keeper Do-
renbos op. Tijdens deze periode
werd Arie Stokman vervangen door
Kees Stokman.

Een goed opgezette aanval, met
vloeiende combinaties van Visser en
Van der Mije, was de basis voor een
doelpunt dat Schultz voor zijn reke-
nlng nam, 2-2. Aan dit evenwicht
in de score maakte Watergraafs-
meer in de 33e minuut een einde.
Linksbinnen Kok passeerde Mole-
naar, 2-3. Een strafschop, wegens
een ongeoorloofde aanval op Paap,
bracht Zandvoort opnieuw naast
Watergraafsmeer. Koning nam de
strafschop onberispelijk: 3-3.

Met een gewijzigde opstelling be-
gon Zandvoortm. aan de tweede
helft. Koning ging achter spelen en

Kraaijenoord werd naar de voor-
hoede gedirigeerd, j Noodzakelijk
leek deze verschuiving in het elf-
tal niet. Dertig minuten na de rust
liet midvoor Hibbel het vierde doel-
punt voor zijn club noteren, 3-4.
Zvm.. gaf de moed echter niet op en
probeerde Watergraafsmeer voorbij
te streven. Het lukte niet. De uit-
slag bleef in het voordeel van de
Amsterdammers.

last van zenuwen?
Mijnhar'dt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen

SAKOR-vraagt steun
Kinderbescherming is misschien niet
zo spectaculair als bijvoorbeeld de
hulp aan de hongerende kinderen in
Kongo of bijstand .in de actie Tol-
tèn, maar is zeker niet minder be-
langrijk. De jeugd van vandaag is
immers de maatschappij van mor-
gen. D,e kinderen, aan do zorgen
van de Nederlandse Kindertaescher-
mings-instellingen toevertrouwd,
willen in die maatschappij graag
evenzeer een gelijkwaardige plaats
innemen. Dit kan, door uw hulp,
mogelijk worden.

De Nationale Kollekte Kinder-
bescherming, waarvan de uitvoering
is opgedragen aan de Samenwerken-
de Kinderbescherming Organisaties
(Stichting SAKOR), beoogt het te
kort op de begrotingen van meer
dan vierhonderd verenigingen en in-
stellingen — die zich verantwoorde-
lijk weten voor ruim vijftigduizend
(50.000) kinderen — te verminde-
ren. Dit tekort is een gevolg van
het feit, dat de werkelijke kosten
hoger liggen dan de Overheidssub-
sidie en de eigen inkomsten tezamen
bedragen.

Bij de komende nationale inzame-
ling voor de Nederlandse Kinder-
bescherming van 8 tot 14 mei kunt
u daadwerkelijk tonen dat u, naast
de reeds omvangrijke hulp aan de
„wereld in nood", ook de nood in
eigen land wilt helpen leningen.

Benoemd in commissie
De heer W. van der Kruk, be-
stuurslid van de Zandvoortso Red-
dingsbrigade, werd tijdens de jaar-
vergadering van het district Noord-
west van de Kon. Ned. Bond tot
het redden van drenkelingen, be-
noemd in de kascommissle.

plein biedt. Men moet dit maar
eens schoonhouden en laat men toch
asjeblieft de gordijntjes netjes op-
hangen!

VOORZITTER had voor ieder van
deze vragenstellers een antwoord,
dat er op neerkwam, dat de be-
staande situatie wel zal worden be-
stendigd.

Toen was het kwart voor negen,
waarop de Raad — op verzoek van
de voorzitter — in toesloten zitting
overging.

Bouwnijverheid
In de maand april werd in Zand-
voort een begin gemaakt met de
bouw van één woning. Op 30 april
waren 157 woningen in aanbouw.

Griffie gesloten
Op verzoek van de griffier van de
Staten van Noordholland wordt er
de aandacht op gevestigd, dat de
bureaus van de provinciale griffie,
met inbegrip van het bureau pas-
poorten en het bureau rijbewijzen,
op de zaterdagen 6 en 20 mei, 3 en
17 juni, l, 15 en 29 juli, 12 en 26
augustus, 9 en 23 september, 7 en
21 oktober, 4 en 18 november, 2, 16
en 30 december de gehele dag voor
het publiek gesloten zullen zijn.

Zes ongevallen
In het afgelopen (drukke) week-
einde vonden in Zandvoort zea ver-
keersongevallen plaats. Persoonlijke
ongevallen deden zich hierbij niet
voor 'en de materiële '§oHade was
gering 'l 1' (t i' -

Sparen in Zandvoort
Aan het postkantoor te Zandvoort
werd gedurende de maand april in-
gelegd een bedrag van ƒ 83.957,97
en terugbetaald ƒ 100.944,11. Het
aantal nieuwe boekjes bedraagt 13.

Burgerlijke Stand
28 april-4 mei 1961

Geboren: Marijke, dochter van A.
W. ten Wolde en C. Ballot; Mieke,
dochter van C. Koper en J. Duindam

Ondertrouwd: Mihaly Baba en
Ezina Roelfina Elizabeth de Jong;
Cornelis van Duijn en Ada van
Egmond.

Getrouwd: Jan Willem Ijzerman
en Louise Henriette Catharina Maria
Nelissen.

Overleden : Carolina Johanna
Louisa Elisabeth de Mooij, oud 82
jaar, gehuwd geweest met N. H.
Degens.

Geboren buiten de gemeente: An-
gelique Philia, dochter van A. A. W.
de Vries en M. O. Triebels; Maria
Helena Lutgardis, dochter van C. W.
A. Fens en H. Th. M. Lindeman;
Pieter Theodoor, zoon van F. Maas
en E. Carst.

Overleden buiten de gemeente:
Willem Christiaan van der Baan,
oud 39 jaar, gehuwd mat A. van
Alphen.

Sport en spel
Zandvoortmeeuwen
Uitslagen zondag 30 april:

HBO 5-Zandvoortm. 6 4-0
Zandv.m. jun. c-THB a 6-3
Zandv.m. jun. e-Spaarndam a 3-4

Uitslag van maandag l mei:
Zandv.m. 1-Watergr.meer l 3-4

Programma zaterdag 6 mei:
8 Kinheim 2-Zandv.m. 2 15 u.

Adspiranten:
27 ETO a-Zandv.m. b 15 u.
39 Zandv.m. d-RCH c 15 u.
42 Zandv.m. e-RCH d 14.30 u.
51 Schoten d-Zandv.m. f 15 u.
65 Zandv.m. g-HFC j 14.30 u.

67 Sizo e-Zandv.m. h 15 u.
Welpen:
113 Haarlem a-Zandv.m. a 15 u.
Programma zondag 7 mei:

WA-Zandvoortm. 14 u.
Junioren (v.d. Aart-beker):
- l ADO '20 a-Zandv.m. a 12 u.
Programma, woensdag 10 mei:
Pupillen:

Zandv.m. e-Geel Wit b 15 u.
Zandv.m. c-Zandv.m. b 15 u.

Programma donderdag 11 mei:
DEM 2-Zandv.m. 2 12 u.

24 Halfweg 5-Zandv.m. 8 12 u.
45 Zv.m. jun. e-Hillegom b 9.45 u.
Promotiewedstrijden 4e elftal:
7 mei (terrein THE): "

ETO 2-Zandvoortm. 4 9.45 u.
11 mei (terrein THB):

Spaarnestad-Zandv.m. 4 12 u.
14 mei (terrein EDO):

Zandvoortm. 4-Kennemers 6 12 u.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West, 2e kl. a,
luidt thans:
H.R.C. 21 12 4 5 28 51-30
Vitesse '22 21 II 6 4 28 55-48
Purmersteijn 21 12 3 6 27 42-29
Q.S.C. 21 10 6 5 26 50-30.
V.V.A. 21 10 6 5 26 47-38
Watergr.m. 20 11 3 6 25 40-39
Zandvoortm. 21 7 6 8 20 37-40
V.V.B. 20 6 6 8 18 36-35
Alc. Victrix 21
West-Frisia
Kennemers
W.F.C.

21
21
21

4 11 16 42-37
4 11 16 32-44
9 11 11 24-52
3 15 9 25-59

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 6 mei:
34 TZB adsp. a-DSS b
59 TZB adsp. b-SHS a

15 u.
15 u.

74 TZB adsp. c-AHiance d 14 u.
Programma zondag "f mei:
17 TZB 2-Halfweg 4 12 u.
26 TZB 3-Bloemendaal 7 12 u.
46 TZB 4-HBC 8 r 14 u.
65 TZB jun. b-Concordia c 14 u.
Programma woensdag 10 mei:

DSS a-TZB a 15 u.
(Terrein TZB)

Programma donderdag ' 11 rnei
(Hemelvaartsdag)
Promotiewedstrijd:

TZB 1-Concordia 3 (tijd en ter-
rein worden nog bekend gemaakt)

11 BSM 4-TZB 2 14.30 U.
26 TZB 4-DSB 5 12 u.

Zandvoortse Korfbalclub
De uitslagen van het korfbaltour-
nooi, dat j.l. zondag door Z.K.C,
werd georganiseerd, luiden als volgt:

Afd. l (Ie kl.): 1. Nieuw Flora;
2. Oosterkwartier; 3. MEO.

Afd. 2 (ie kl.): 1. Hespa; 2.
Oosterkwartier; 3. Oosthoek.

Afd. 3 (2e kl.): 1. Fortuna; 2.
DSV; 3. MEO; 4. Oosterkwartier.

Afd. 4 (3e kl.): 1. Zandvoort; 2.
Nieuw Flora; 3. MEO; 4. Aurora.

Zandvoortse Damclub
De uitslagen van de competitie om
het persoonlijk damkampioenschap
luiden:

G. £er Wolbeek-P. Versteege 0-2
C. Draijer sr-Th. ter Wolbeek 1-1
E. Fransen-J. Schuiten' 0-2
Th. ter Wolbeek-J, v. Dijk (19/4) 2-0

Tennisclub „Zandvoort"
Uitslagen tenniscompetitie 23 april:

Groenendaal 1-T.C.Z. l 4-2
T.C.Z. 2-L.T.C. Bloemendaal 4 7-1
T.C. Heemstede 5-T.C.Z. 3 1-7
T.C.Z. 4-D.E.M. 2 5-3

"Uitslagen zondag 30 april:
T.C.Z. 1-K.Z.T.V. l 6-2
Shell 3-T.C.Z. 2 , 3-5
T.C.Z. 3-Lucky Stroke 6 6-2
Groenendaal 4-T.C.Z. 4 2-6

P.V. „Pleines"
De P.V. „Pleines" hield zondag 30
april een wedvlucht vanaf Roosen-
, afstand 93 km. Gelost om 8.15 uur
arriveerde de eerste duif om 9.42 u.
A. Dorsman l, 5, 17, 19.
C. Visser, 2, 9, 16, 24.
H. Lansdorp 3, -22,u-30.
Jb. Koper 4, ll.̂  W .
W. Driehuizen 6, 23.
K. Kramer 7, 21, 28.
R. Driehuizen 8, 14, 20. -
K. Driehuizen 10, 12, 15, 26 ,27, 31.
G. Driehuizen 13, 25, 29.
P. Koper 18.

P.V. „Phoenix"
De P.V. „Phoenix" hield een wed-
vlucht vanaf Roosendaal, afstand
93 km. Gelost om 8.15 uur arriveer-
de de eerste duif om 9.41 uur.
R. Engelander l, 7, 13, 15, 18, 19.
J. Koper 2, 8, 14, 17, 23, 27 ,31.
R. van Gijtenbeek 3, 5, 6, 21, 27, 31.
Th. van der Meulen 4, 16, 22, 24.
J. Donker 9, 10, 11, 12, 26, 29.
R. Benjamins 20, 25.
J. de Leeuw 28.

Zandvoortse Bridgeclub
In de laatste competitie van de
Z.B.C, staat in de A-lijn het kop-
pel Peen-Stor met 65,28% op de
eerste plaats, gevolgd door het kop-
pel Berrief-Wanna met 60,65%. In
de B-lijn heeft het dameskoppel
Van Dartelen-Hagen de leiding met
69,64%, op de tweede plaats staat
het dameskoppel Kerkman-van
Straaten met 54,46%.

In de C-lijn heeft het dameskop-
pel Bos-Paardebek met 60,12% de
leiding en in de D-lijn het dames-
koppel Lansdorp-Sjouwerman met
60,42%

In de prijzencompetitie leiden
resp. de koppels Peen-Stor, 163,70%,
fam.'Brouwer met 163,20%, het da-
meskoppel Berrier-Stor met -1167,84

•en het dameskoppel Dröse-Heldoorn
met ,166,83%.

De onderlinge' vlertallenwedstrij-
den eindigden in een overwinning
van mevr. Bos-Keur en dames
Keur-Schutte.

Daar kunt u heen
Monopole:

Vrijdag 5 t.m. zondag 7 mei, 8 uur:
film „De Saint in actie".
Maandag 8 en dinsdag 9 mei, 8 uur:
film Vlammen over de Philippijnen.
Woensdag 10 en donderdag 11 mei,
8 uur: film Straaljagers in de aan-
val.
Zondagmiddag 7 mei, 2.30 uur: film
Vader, het beste paard van stal.

*
Stadsschouwburg:

Zaterdag G mei, 8 uur: Toneelgroep
Theater met „Herakles".
Zondag 7 mei, 8 uur: Toneelgroep
Ensemble met „De huisbewaarder".
Woensdag W mei, 8 uur: Neder-
landse Comedie met „Intermezzo".
Donderdag 11 '.mei, 8 uur: Toneel-
'g'roep Puck met „Met voorbedachte
rade".
Vrijdag 1& mei, 8 uur: Nederlands
Dans Theater. " '' • *• i j f - • ~

FAMILIEBERICHTEN

Voor' de ''vele hartelijke' bewijzen '
yan . deelneming ondervonden bij
het overlijden van onze innig ge-
,liefde echtgenoot,,, vader, behuwd-''»
•vader, grootvader 'en i broer .. f" K -il
Jacobu«' Maria Antoiüuc Ver»te«g«'-'
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Uit aller naam,
Ar. W. Versteege-Oldenkotte

Zandvoort, mei 1961
Pakveldstraat 21

DOKTERS- , Z U S T E E S- en
A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

Donderdag 11 mei. Hemelvaartsdag
P. Vijlbrief
Hogeweg 43, telefoon 3355

WIJKZUSTER:
A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

Donderdag 11 mei Hemelvaartsdag
S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720

APOTHEEK:
6 t/m 12 mei:

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag; 7 mei
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemsteedse Dreef 11,
Heemstede, telefoon 35521.

Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag
Dierenarts J. Beijers
Raarnsingel 28, Haarlem,
telefoon 13164.

P R E D I K B~E U R X E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 7 mei

10 uur: ds. C. de Ru. Bediening
van de H. Doop.

Jeugdöienst in het Jeugdhuis
19 uur: Wika_Jan Me.nsink.

Jeugdkapel in het Jeudhuis
10.30 uur: spr. de heer J. A.
Wagtendonk.

Donderdag 11 mei, Hemelvaartsdag
10 uur: mej. ds. W. H. Buijs.

NED. PROTESTANTENBOND,
Zondag 7 mei

10.30 uur: prof. dr. T. Jansma
(n.h.) uit Leiden.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. H. Wethmar (d.g.)
uit Zaandam.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg
Zondag 7 mei - , • , ' , , - i

10 u.: ds.. P. de Ruig van Haarlem-
Noord. Viering H. Avondmaal.
17 uur: ds. P. de Ruig. Viering H.
Avondmaal en nabetrachting.

Donderdag 11 mei, Hemelvaartsdag
9 uur: ds. H. W. Wierda van
Haarlem-Noord.

PAROCHIE H. AGATHA
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 6.30-7.30-

9 u. Hoogmis en 11 uur: in Het
Huis in de Duinen om 8.45 uur.
Om 19.30 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 uur; om'19.30 uur Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 9 mei

15 uur: samenkomst in Pniöl, Zui-
derstraat 3.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gemeenteboekstudie dinsdagavond
8 uur Paradijsweg no. 16

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 7 mei, 9.45 uur, 402 m: ra-
diotoespraak door H. G. Cannegie-
ter. Onderwerp: Tagore herdacht.

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht- 23

GLAS-ASSURANTIE

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN -''

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogebedrijf O. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven f,Ririko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Esvê
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs Drukkerij,
Zandvoortse"Courant

KJ.C. „Noord"
De laatste ronde in de~ competitie
voor de maand april bracht de vol-
gende uitslag: 1. J. Hoogendijk
44240 p.; 2. mevr. Roest 43160 pï;
3. A. Schaap 41408 p.; 4. J. Paap
41091 p. 'l "-\\.- ' ' ~$»\ V.I-H ; •{ O\-i



GROTE COLLECTIE

Ceramano kunstvoorwerpen
't INTERIEUR STATIONSPLEIN

DETWENTSCHE BANK
kantoor Zandvoort

vraagt een

ADMINISTRATIEVE KRACHT*
(mnl. of vrl.)

ki h«t bezit van tenminste diploma MULO
leeftijd tot 30 jaar

Sollicitaties mondeling of schriftelijk ie richten aan de Directie
van het kantoor, Grote Krocht 12, te Zandvoofr

KLEIJN voor AUTO's
FIAT SPYDER sport, met
zomer- en winterkap '56
VAUXHALL CRESTA '58
MERCEDES, 220 S, schuif-
dak, autom. radio '55
FIAT 1100 de Luxe ' '59
FIAT 1100, schuifdak '57
FIAT 600 Multipla '57
FIAT 600 met roldak '58
FIAT 500 als nieuw '58
FIAT 500 '59
RENAULT Dauph.,sch.d. '57
FORDTAUNUS 12 MX '57
VOLKSWAGEN '57
Inruil:
VAUXHALL VELOX '54
FORD VERSAILLES '55
Onze garantie: 3 maanden

rijden zonder hosten!
KLEIJN'S AUTOBEDRIJF

ZANDVOORTSELAAN 351
(bij de Shell-pompen!)

Bentveld, tel, 02500-430GC
Daar staat uw wagen

Inruilen, financ., garantie
Dagelijks geopend

AMANDA BALKE
VOETKONDIGE

ACHTERWEG l
Afspraken via tel. 2135
Behandeling aan huis.
Corr. adres: Wouwerman-
straat 27/1, Haarlem.

MONOPOL
ANTENNE SERVICE,
voor aanleg en reparatie.
Telefoon Amsterdam 020-
715797, Lutmastraat 89.

In een wip
schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER, keus
uit 4 modellen".
Vanaf ƒ 1,50 per week
Uw oude stofzuiger -heeft in-
ruilwaarde!
Komt u "eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar?- Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Schildersbedrijf
A.STOCKSCHEN
te Utrecht

kan nog enig
werk uitvoeren

Inlichtingen A. A. Zantvoort,
Staringstraat 6, Zandvoort

Salon voor
voetverzorging

Hilly Belle
MED. GEDIPL. CHIROPODISTE
Cort v.d. Lindenstraat 44, tel. 4080

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a.
bakkerskleding, koksmutsen, slof-
fen en broeken, overalls in wit,
khaki en blauw. Gesorteerd in
heren overhemden, dames dusters,
Ook voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen, matjes enz.
bij het van ouds bekende adres
A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Bij ons vindt u een mooie
collectie

i- en
strandkleding

zoals: vlotte strandpakjes,
shorts, leuke kinderpakjes,
badstof broekjes en truitjes,
heren- en
jongenszwembroeken
Baddoeken en badlakens

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a, telefoon 2099

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v.Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,75
750 gram schouderkarbonade... 3,50
750 gram ribkarbonade 3,75
500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:'
100 gram ham en
100 gram gek. worst, samen 0,85
100 gram pekelvlees en
100 gr. gekookte worst 0,75
150 gr. gehakt 0,55
150 gram .rosbief 0,95
150 gram ham ....".' 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje weense worstjes 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

U proeft de fijne kwaliteit
van vlees en vleeswaren van

Slagerij Burger
Kalfavloes
750 gr. "kallfrikando 3,98
750 gr. kalf slappen 3,68

t
Rundvlees
750 gr. fijne riblappen... 3,68
750 gr. prachtlappen 2,68
750 gr. gekruid gehakt... 1,88

Tarkansvlees
750~ gram lappen
500 gr. frikando
500 gr. haaskarbonade..
500 gr. schouderkarb....
750 gr. braadworst of

sausijzen

Lamsvlees
voor de fijne keuken
500 gram lappen 2,58
500 gram bout 2,75
500 gram karbonaden ... -1,78
500 gram rollade 1,98

3,88
3,10
2,78
2,28

2,48

Voor de boterham
100 gram. leverworst
en 100 gr. ham, samen. 79

Maandag
en dinsdag
250 gr. tartaar... 1,25 l

Woensdag
en dondexdag
500 gram gekruid l
. gehakt 1,25 (
• 100 gram pork KQ

100 gr. saks ^*» l

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, .Haarlem, 'Zandvoort,^ Haltestraat 3, tel. 2994

Voor Moeder

Boldoot
GESCHENKEN

Verkrijgbaar bij

TOKO-NOORD
HELMERSSTRAAT 2

14 mei
Moederdag
KOFFIEMOLEN 15,50
STRIJKIJZER 9,75
STRIJKIJZER met
regelaar 24,50
MIXERS, Tornado 9,50
Philips MIXERS 47,50
BROODROOSTERS 19,50
WANDLAMPJES 6,95
SCHEMERLAMPEN ... 6,95
Ziet onze collectie

Fa-
Grote Krocht1 5-7, telef. 2974

Zondag 14 mei Moederdag
Doet nu reeds uw inkopen. Wij heb-
ben een grote sortering in luxe- en
huishoudelijke artikelen, Tomado-
en Brabantia-artikelen, Boldoot Eau
de Cologne en zeep, Vinolia lotion,
kop en schotels, Sola artikelen. Er
is te veel om op te noemen.

Het Wonder van Zandvoort
Swaluëstraat 9, telefoon 2418

KLEUTER- en
i KINDERZOMERJURKJES

JANSEN
en TILANUS
NACHTHEMDEN
en BABYDOLLS

NAADLOZEN NYLONS
vanaf ƒ 1,98 i
JONGENSPAKJES
DELANA KINDERTRUITJES

Tenslotte slaagt u bij

NOTTEN
-HALTESTRAAT 59

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS

Nieuwe Volkswagens
61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Flaters, Haarl.atr. 2, tal. 3002
en 4200. Ook VBSPA en
SOLEX verhuur

WONINGRUIL
Den Haag-Zandvoort

Aangeb. mod. 4 k.-flat te
Den Haag. Gevr. iets derg.
te Zandvoort. Br. nr. 3401
bur. Z. Crt.

Gevraagd: 7 t.m. 14 aug.
WOONHUIS of zomerhuis
voor 10 ô. 14 pers. Evt. te
ruilen teg. ruime bunga-
low v. flink gezelsch., gel.
in prachtige bosr. streek
in midden-Brabant. Br.
vóór 15 mei aan J. Buijs,
Dr. Nolenstraat 9, Kaats-
heuvel.

Te huur gevr. v. juli DRIE
KAMERS m. vr. keuken.
Liefst zuid. Gunzel, Eisin-
gastraat 25/1, A'dam.-O.

Gevr.: juli voor
echtpaar m. l kind

zitk., 2 slpk., vr. keuk-,
dicht bij zee. Opgave: J.
Eertink, Noorderstraat 8.

Huis te koop gevr.
liefst nieuwbouw m. gai
Telefoon 4403 en 4160.
Huw. Wednr, begin 70,
zeer vitaal, niet geh. on-
bem., wenst kennism. m.
lieve vrouw (60-70 j.) m.
woning, ook niet geh. on-
bem. Br. 3403 Z. Crt.

GEVESTIGD:
Gediplomeerd

PEDICURE
Aan huis te ontbieden.

MEVR. VAN DEN BOS,
Grote Krocht 23boven,
Telefoon 2562

Voor de tuin
Bloemzaden, violen,
Vergeetmijnietjes
Afrikanen enz.

Bloemenmagaz. „Noord'
M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraat

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 6 mei, 8 uur
Toneelgroep Theater

Herakles
Zondag 7 mei, 8 uur
Toneelgroep Ensemble
De huisbewaarder
Woensdag 10 mei, 8 u.

Nederlandse Comedie
Intermezzo

Donderd. 11 mei, 8 uur
Toneelgroep Puck

Met voorbedachte
rade

Vrijdag 12 mei, 8 uur
Ned. Dans Theater

Prijzen: ƒ 1,25 tot f 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

HELDERZIENDE
MAGNETISEUR
MAJAFRA
Maandag 8 mei 10-6 uur
spreekuur te Heemstede
Hotel Boekenroode, R. Vis
serplein 25, tel. 02500-42379
Privé-consult, wetenschap-
pelijk getest, alles onder
stipte geheimhouding.
Succes verzekerd.

GARAGE TE HUUR, licht
en water aanwezig. Pa-
trijzenstraat. Tel. 4370.
Gevr. v. 3 &. 4 ocht. p.w.
goede WERKSTER. Ger-
kestraat 99, tel. 2294.

NET MEISJE gevr. Mw.
ter Bruggen, Zandvoortse-
laan 41, tel. 3418, halte
Huis in de Duinen.

B.z.a. MEISJE voor 't sei-
zoen, liefst a.h. strand. Br.
nr. 3402 bur. Z. Crt

Te koop gevr. l pers. OP-
KLAPBED, sterke spiraal,
zonder ombouw.
Kostverlorenstraat 38.
KAMERVOLIèRE te koop,
ook gesch. v. buiten. Afin.
1,80 m breed, 1,70 m hoog,
0,60 m diep. Iets moois.
Telefoon 4298.

Te koop weg. omstandigh.
nieuw bekleed GOTHISCH
BANKSTEL, middengroot,
ƒ 400,—. Spoed. Tel. 3490.
Te koop z.g.a.n. KINDER-
WAGEN. Oonk, Grote
Krocht 18.

WASMACHINE te koop.
Dorpsplein 3, telef.. 3696.

Te koop: 2 I J Z E R E N
WINDSCHOTTEN 2x 3 m.
Willem Draijerstraat 19.

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEBJSER
Telefoon 2653

Gebit stuk?
U kunt er op wachten.

Ook 's avonds en zaterdags
na afspraak.

TETTERODESTRAflT 36,
(bij Klevirpark) Haarlem
Telefoonno. vexandezd in

02500-53549

VOOR GOED
SCHILDERWERK

Schildersbedrijf WEIKO
Vr. vrijblijvend prijsopg.
Amsterdam, v. Beuningen-
str. 68-1, tel. 795619, 190700

Zr. VIS
Med. gedipl. pedicuxe
Koninklijk goedgekeurd.
Lijsterstraat 15, tel. 3140.

Dat kunt ook U
zeggen na een

advertentie in de
Z A N D V O O R T S E

C O U R A N T
Achterweg \

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen

van
Zandvoorts bevolking !

Constructieburau Marlen Vucsan
Nieuwe Spiegelstraat 37a,
AMSTERDAM, tel. 020-63410-30171

VRAAGT:

l controleur
groepsleider- constructeurs
constructeurs
tekenaar-constructeurs
leerling-tekenaars

5-daagse werkweek, zeer gunstige
salarisregeling. Vakantie voor dit
jaar kan geregeld worden.
Inlichtingen: D. van Adel,
Gasthuisplein 9, Zandvoort, tel. 02507-4031

Bij C O L PIT T, technische apparatenf abriek,
Hogeweg 35, is plaats voor enkele

BANKWERKERS
en

RADIOMONTEURS
Interessant en schoon werk.
Goede arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties aan de fabriek.

FINANCIERINGEN
Auto's 5% en alle verzekeringen
C. TEROL, BRUGSTRAAT 5, TEL. 2898

Uitslag prijswinnaars
Philips puzzel krant

1. Mevr. T. WILLEMSE-Walters met:
DAMES, IK GEEF één GOEDE RAAD,
Voor PHILIPS naar PENAAT.
Goed voor een PHILIPS handmixer.

2. Mevr. KOPER met:
Alles klaar in enkele minuten,
dank bij Philips attributen.
Goed voor een PHILIPS snelstrijkijser.

3. H. BOUBERG-Wilson met:
Ik wil het wel iedereen vertellen,
U moet Philips-apparaten bij PENAAT

bestellen
Goed voor een PHILIPS koffiemolen.

Dank voor de vele inzendingen. Enige families
komen in aanmerking voor een troostprijs.
Deze krijgen van ons schriftelijk bericht.
Afhaien der prijzen zaterdag 6 mei a.s. van
van 3-5 u. in onze zaak, Kostverlorenstraat 7,
Zandvoort.

Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie

PHILIPS SPECIALIST

F. H. P E N A A T
Zandvoort, Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS WASMACHINES

STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's
BLflUPUNKT

- In onze showroom, tonen wij U het allernieuwste -

Electro-radio-teohniseh bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

m

KOFFIE fuel

Deze aanbiedingen
zijn geldig van

3 tot en met 9 mei
1961

,̂ ««®.

Deze week ook een echt gezinsvoordeel !
Smeergrage, met vitaminen verrijkte boterham-
margarine, deze week duidelijk voordeliger.
Op elke 3 pakjes kersverse Super- oi Tafel-
margarine maar liefst 22 et. bespaard.

ELK
VOOR. HALVE PRIJS

Kies nu de koffie die er met
kop en schotel bovenuit steekt:
Goudmerkkoffie.
En profiteer meteen van 5 Goud-
repen samen voor halve prijs.
Naar keuze: melk, puur of melk-
mokka.

BIJ 250 GR. Üf^^|yPFiPH~'BE£ OF 50 GR. OPLQSKOFFIE

S Goudrepen voor 50 et.

HETSNOEPJE VAN DE WEEK VOOR SLECHTS 15 CT. BIJ ELKE F.4.-AAN BOODSCHAPPEN

' cp Luxe 2E£P.'
Elk derde stuk overdadig schuimende Rody-
Bloemen- of Goudstreepzeep krijgt U deze
week zo maar cadeau.
Neem nu 3 stukken Rody, echte luxe zeep
met een verfijnd parfum en verdien 75 et.!

ELK SE STUK TOILETZEEP GRATIS

p s/ggysfy ttAt
of 's avonds een feestelijk goud gemutst
flesje Super Pilsener extra open getrokken.

3 PULLEN BIER OF

3 FLESSEN SUPER PILSENER
21 et. gezel/ig/ieidsvoordeef' 120 et.

610503

10 BRILLEN IN EEN:
VARILUX GLAZEN

Geen scheidingslijn, scherp zicht op
elke afstand.

Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier

Haltestraat 5, telefoon 2174

Moederdag
bloemendag
Bouquetten of een mandje
opgemaakt -voor moeder

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRU1DS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten b loemzaden en bo l l en

Bosch koelkasten
Model 1961

ALLE MODELLEN

10-15% korting
5 jaar garantie

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 - TELEFOON 2484

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dlna Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Verwacht U Duitse gasten?
Wij leveren u origineel Duits bier van de bekende

Westmark Brauerei uit het Rheinland
URTYP (licht) en MALZ (donker en zoet)
Twee keer per week van de brouwerij rechtstreeks
aangevoerd naar: groothandel in bier en limonades
H. Meijer, Tempeliersstr.57 Haarlem, tel. (02500) 2*561

MEN ZIET ZE OVERAL:

de betrouwbaarste en sterkste bromfiets

ZUNDAPP
COMBINETTE

50 cc, 2'/« pk motor.
Frame gemaakt voor 75 cc motor.
Dubbele achtervering.

Dealer voor Zandvoort:

GARAGE SMIT
PARALLELWEG 32-34, telef. 2391

SPOTKOOPJE5
vaste wastafels, wasbakken (ook onbreekbaar), gei-
sers (ook Buta), gootstenen, mengkranen, closetpot-
;en, closetreservoirs, douchebakken, was-bad-comb.
linbouwbadkuipen, gas tussenmeter, gaskachels, ga-
sojaars. H. VAN LIESHOUT, Reindwarsstraat 30
telefoon 020-56310, Amsterdam.

*MOMQPOU
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 5 t/m ZONDAG 7 MEI, 8 uur
FeHx Marien als de beroemde detective
van Leslie Charteris

De Saint ïn aotïe!

Fa. ten Broeke & Co
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

lompen per kg 0,30
Kranten per kg 0,05
Tijdschriften p. kg 0,04

Haarden, Kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!
A K E R S L O O T

Pakhuis Schelpenplein 7
Telefoon 2845

17 belt en wij komen.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Velo voor koelkasten
Grote collectie'

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ.398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

t Nu zelf schilderen!!
i Losse oliegrondverf l

a ƒ 1,25 per kg.
l Ouderwetse GLANS-!
l VERF a ƒ 2,25 p. kg j
' VERF voor BENT-

NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

fDutra-verfmalerij'
tN.Z. Voorburgwal 25 j
£ Amsterdam-C., telef.!
p 43542 (naast Wijera) J

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36,- telef. 4307.

Spannend, geestig en verrassend! 14 jaar.

MAANDAG 8 en DINSDAG 9 MEI, 8 uur
George Montgomery - Mono, Freeman

Vlammen over
de Philippijnen

Een laaiende actiefilm! In kleuren. 14 jaar.

WOENSDAG 10 MEI en
DONDERDAG 11 MEI, 8 uur

John Agar - Audrey Totter

Straaljagers
ïn de aanval

De meest boeiende film, die ooit werd gemaakt
over straaljagerpiloten! 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 7 MEI, 2.30 uur
Ewald Balser als

Vader, net beste
paard van stal
Heidi Brühl.

Onderhoudend en geestig. Alle leeftijden.

14 mei Moederdag
Een werkelijke verrassing voor moeder is een

GOEDE ZONNEBRIL
met optisch verantwoorde glazen, of een zon-
nebril op sterkte van moeders bestaande bril!

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
Poststraat 12 t/o consultatiebureau
Telefoon 4395

Leverancier alle ziekenfondsen

I. J. Knotter
Haltestraat 37

uw adres voor
Sluis vogelzaden

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h. J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk
Voor al uw ME T S EL-
WERK naar W. Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 3684

ZATERDAG:

een heerlijke chocolade roomtaart .
6 goudbruine cocosmacronen . .
Bestelt bij onze verkopers zo'n

rijk gevuld KRENTENBROOD voor f 1,25

f 1,90
f 0,90

of zo'n

groot, fantastisch ROZIJHENBROOD f 1,10
Bij Van Staveren g*n* g»pro'bffrd, altijd bagfard!

™<: <~:- LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Postbus 23
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDVOORTS E COURANT
voor Zandvoort, BENTVELD en AERDENHOUT

' "jf
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG I, TELEFOON 2135

i V

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

J.l, donderdag J/ mei

Herdenking gevallenen
in Zandvoort

J.l. donderdag 4 mei vond in Monopole de nationale herdenkingssa-
menkomst plaats, gehouden door de Commissie Nationale Herdenking
afd. Zandvoort. De belangstelling voor deze bijeenkomst, die vooraf
ging aan de stille tocht naar het herdenkingsmonument voor de ge-
vallenen ,was ook dit jaar weer bijzonder groot.

Het programma van de samen-
komst werd gevormd door orgel-
spel, declamatie en zang. Wat ons
daarbij trof, was het optreden van
het kinderkoor. Ze zongen: „Eens
zal Hij u -bevrijden " Ze glim-
lachten, de kinderen, blij dat zij
deel hadden aan iets, dat ze nauwe-
lijks begrepen en nooit ten volle
zullen beseffen. Bloem heeft hier
enige dichtregels aan gewijd: „en
niet één van de ongeborenen zal de
vrijheid ooit zo beseffen".

Deze gedachte geeft hier en 'daar
aanleiding tot bedenkelijke inter-
pretaties. Men kan ze o.a. beluiste-
ren in bezorgdheid voorwendende
vragen als: „Is het verantwoord
kinderen te betrekken in zo'n zwart
verleden? Is het niet beter dat
verleden zou gauw mogelijk te laten
rusten en te vergeten? Ontrooft
men de kinderen door confrontatie
met dat verleden niet de mogelijk-
heid ooit nog het goede in de mens
te zien?"

Nee, zeggen anderen, zo accep-
teren wij deze wijze -van vragen
niet. Men moet vragen: „Is het
goed kinderen te betrekken in een
verleden, waar mensen zich ver-
laagden tot beesten om vrije men-
sen aan zich te onderwerpen ? En, is
het goed ze te vertellen, hoe in
kampen onschuldigen als voedsel
dienden voor infernale mechanis-

-men?"
Deze vragen zijn juist gesteld.

Ze roepen beelden op, die niet ver-
geten kunnen en mogen worden.
Het~ zijn de waarschuwingsborden
langs de weg der mensheid: dit niet
meer! Het is niet nodig om in dit
verband „goed" en „kwaad" een

, a tendentieuze vulling te geven. In de
omstandigheden van toen wist iedei
„bewust" mens wat goed was en
wat'niet. Deze zuiverheid, gebaseerd

Onderscheiden
Onze plaatsgenoot, de heer R.
Croese, hoofdvertegenwoordiger bij
de Lettergieterij „Amsterdam", v.h.
Tetterode, is onlangs onderscheiden
met de ere-medaille in goud, ver-
bonden aan de orde van Oranje-
Nassau.

Diefstallen
Twee Duitse jongens van 17 en 19
jaar, afkomstig uit Völlinghausen,
zijn door de politie aangehouden
wegens diefstal van versnaperingen
en geld uit een strandtent.

Afgelopen zondag werden vier ge-
parkeerd staande bromfietsen ont-
vreemd.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans
Geest - De krielhaan.
Kerkhove - De weerlozen.
Sjolochow - Nieuw land onder de

ploeg.
Visser-Roosendaal - De Swanen-

plaats.
Bachér - Schoner Vogel Quetzal.
Cloete - The mask.
Stevenson - David Balfour ontvoerd
Stevenson - David Balfour misleid

en verliefd.
Berthold - Etappe Parijs.
Demarest - Het uur der wrake.
Gallico - Spoken bij de vleet.
Kaeser Losgeslagen jeugd.
Kalashnikoff - Goed zo Toyon.
Konsalik - De grote terugtocht.
Manders - Het gouden visioen.
Searls - De hemel wordt te klein.
Scholz - Am grünen Strand der

Spree.
Amis - Lucky Jim.
Ontwikkeling sleet uur
Danielsson - Tahiti Nui.
Inleiding tot de oud-Egyptische be-

schaving. s
Löwith - Wereldgeschiedenis.
Gids voor Rome en. omstreken.
Straelen - Aziatisch dagboek.
Weissberg - Mensen als koopwaar.
Poll - De Nederlandse Antillen.
Schöeder - Epldauros en Kreta.

op afschuw van onderdrukking en
duivels geweld, dient het erfdeel
te worden van de jeugd. Men mag
daarom niet alleen vergeten dat
er mensen vielen, maar ook waar-
vóór en hoe ze stierven. Dat is de
ware zin van een dodenherdenking.

Het was dan ook verheugend,
dat zoveel jongeren deel hadden aan
de herdenking. Die avond zongen de
kinderen: „Eens zal Hij u bevrij-
den " Ze glimlachten ongeweten
de doden tegemoet.

Huis in vlammen
Maandagmiddag werd de brand-
weer gealarmeerd voor een felle
binnenbrand in de woning van de
familie K. aan de Diaconiehuisstraat
no. 14. Met twee stralen probeerde
men het vuur te blussen. Na onge-
veer twintig minuten slaagde de
brandweer er in de brand meester
te worden. De woning brandde ge-
heel uit en het meubilair ging gro-
tendeels verloren. De oorzaak is te
wijten aan het in brand vliegen van
een pan met frituurvet.

Collecte '40-M5
De na afloop van de hedenkings-
samenkomst gehouden collecte, ten
bate van de afdeling Zandvoort van
de Stichting 1940-'45, heeft ƒ 142,50
opgebracht.

Gemo enteraad
De eerstvolgende openbare bijeen-
komst van de gemeenteraad is
vastgesteld op dinsdag 30 mei a.s.

Geen extra woningen
In' de op "4 april gehouden vergade-
ring van de gemeenteraad werd met
algemene stemmen op voorstel van
alle raadsfracties besloten tot Ge-
deputeerde Staten van Noordhol-
land een rekwest te zenden, waarin
de raad zijn grote teleurstelling uit-
spreekt over de minimale toewijzing
van (vijf) woningwetwoningen aan
Zandvoort voor "1961.

Hierbij werd met klem .gewezen
op de grote woningnood welke in
de badplaats heerst en het feit dat
deze bij een dergelijke geringe toe-
wijzing van woningen steeds zal
verergeren.

Gedeputeerde Staten hebben op
dit rekwest geantwoord mef een
brief, waarin er op wordt gewezen,
dat de rigoureuze verlaging van net
aantal woningwetwoningen, waar-
van de bouw in 1961 van rijkswege
zal worden gefinancierd, onvermij -
delijk moest leiden tot teleurstel-
lende toewijzingen aan de gemeen-
ten. Dat de raad aan zijn teleur-
stelling uiting heeft gegeven achten
Gedeputeerde Staten dan ook vol-
komen begrijpelijk. Nochtans vesti-
gen zij er de aandacht op, dat bij de
berekening van het contingent wo-
ningwetwoningen voor Zandvoort
dezelfde, richtlijnen zijn toegepast
die voor alle andere gemeenten in
Noordholland zijn gehanteerd.

Juist met het oog op de beperkte
omvang van de toewijzing aan deze
provincie hebben Gedeputeerde Sta-
ten na ampele overweging besloten
dit contingent geheel te verdelen
zonder vorming van een reserve

In verband met Hemelvaarts-

dag versoeken wij onze ad-

verteerders hun kopij reeds

woensdagmorgen gereed te

maken. Bij voorbaat dank.

voor het verlenen van aanvulllende
toewijzingen.

De door de gemeenteraad uitge-
sproken verwachting, dat Zandvoort
dit jaar nog een groter aantal wo-
ningwetwoningen zal toegewezen
krijgen zal dan ook niet in vervul-
ling kunnen gaan,

Viering met muziek
Twee muziekkorpsen hebben aan
„de viering" van de bevrijdingsdag
in Zandvoort enig reliëf gegeven.
In de morgenuren speelde de Zand-
voortse musiekkapel voor het huis
van de eerste burger van de bad-

-plaats: 's-Avonds concerteerde in de
blauwe tent op het Raadhuisplein
de kapel van de N.Z.H.V.M., onder
directie van de heer P. Baard.
Medewerking aan de uitvoering ver-
leende de drumband van de kapel
o.l.v. de heer J. de Reu.

Ongevallen op circuit
Tijdens de nationale motorwedstrij-
den, die j.l. zondag op het circuit
werden gehouden, vonden drie on-
gevallen plaats.

De Amsterdammer J.S. kwam na-
bij de Hunzerug in het zand terecht,
hij kwam er heelhuids van af. Even
later sloeg de 22-jarige J. B. met
zijn motor over de kop nabij „De
vijverhut". Per ziekenauto werd hij
naar Haarlem overgebracht. De 25-
jarige H.A.O. uit Hengelo maakte
op de Hunzerug met zijn motor een
tauiteling. Met een gebroken rech-
terknie werd hij naar een Haarlems
ziekenhuis vervoerd.

Storm veroorzaakte schade
Tijdens een korte, maar hevige wer-
velstorm, die zondagavond om-
streeks 11 uur over het strand trok,
werd in het noordelijk strandtenten-
kamp vrij veel scnade aangericht.
Van verscheidene tenten gingen de
daken de lucht in, ruiten werden
vernield en enkele gebouwtjes wer-
den uiteen gerukt.

Competitie 1960-'61
werd door Zvm. met nederlaag uitgeluid 1̂

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft het voor deze club wel
bijzonder teleurstellende competitieseizoen 1960-'61 in mineurstemming
afgesloten.
Tijdens een rommelige, onoverzichtelijke en tegen het einde van de
tweede helft bepaald onplezierige wedstrijd, werd Zandvoortmeeuwen
j.l. zondag in Amsterdam door V.V. A. met 3-1 verslagen.
Het dieptepunt was hiermee wel bereikt.

Voor dat de wedstrijd begon moest
Zandvoortmeeuwen al de eerste te-
genslag incasseren. Twee spelers lie-
ten, zonder voorafgaand bericht, op
het laatste ogenblik verstek gaan.
In ijltempo moest de clubleiding
voor invallers zorgen om de bres in
het elftal te dichten.

De ontmoeting begon voor Zand-
voort met een extra handicap. De
tamelijk harde wind koos de zijde
van V.V.A., die de steun van deze
bondgenoot behoorlijk wist uit te
buiten. Maar voor dat het tot een
doorbraak kwam, verdween de bal
spoorloos van het veld.

De scheidsrechter ondervond bij
de keuze van een nieuw exemplaar
nogal wat moeilijkheden. Hij keur-
de de ene bal na de andere af tot
hij de juiste vond. Een subtiel ar-
biter.

Na de hervatting van de ontmoe-
ting ondernam Zandvoort verschei-
dene pogingen, tegen de wind en de
hoofdstedelijke voetballers in, het
initiatief te nemen. De pogingen
bleven echter zonder resultaat.

V.V.A. kwam opnieuw terug, vast
besloten tot keeper Molenaar door
te dringen. Dit lukte in de dertig-
ste minuut van de wedstrijd. Ko-
ning faalde in de verdediging en
Molenaar deed een vertwijfelde po-
ging een keihard schot van spil
Liebrand te keren. 1-0.

In de tweede helft kreeg Zand-
voort de wind in de rug, maar veel
profijt leverde deze steun niet op.
Tijdens een aanval van de Meeu-
wen op het' doel van V.V.A., deden
de hoofdstedelingen een uitval. Bij
het wegwerken van de bal maakte
Koning hands. Linkshalf Plemper,
strafte deze handsbal af met een
zuiver schot, 2-0.

Dit tweede doelpunt stimuleerde
de Amsterdammers om het nog
eens te proberen. De achterhoede
van de Meeuwen moest voor de 3de
maal zwichten voor de ijver van de
Amsterdammers, toen Liebrand het
leer in zijn bezit kreeg. Molenaar
moest buigen voor zijn schot, 3-0.

Midvoor Visser, opererende op de
linkervleugel, zag kans__het enige
tegenpunt in deze wedstrijd te
scoren. Hij slaagde er in keeper De

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West, 2e kl. a,
ziet er als volgt uit:
H.R.C.
Vitesse '22
V.V.A.
Purmersteijn
Q.S.C.
Watergr.m.
V.V.B.
Zandvoortm.
Alcm. Victrix
West-Frisia
Kennemers
W.F.C.

21 12
21 11
22 11
21 12
21 10
21 11
21 7

7
7
6
l 10 11
3 3 16

22
22
22
22
22

4 11
5 11

28 51-30
28 55-48
28 50-39
27 42-29
26 50-30
25 41-42
20 39-36
20 38-43
18 46-37
17 34-46
12 26-54

9 25-63

Houdt de,
Een pseudo-schoonheidscommissie ?

Wel, vrie'nden, als wij de rondvraag
na de vorige raadsvergadering goed
hebben gelezen, dan hebben de da-
mes en de heren kritiek op «Je zin-
delijkheid van Zandvoort. Ik weet
niet of u die discussies, welke op
een redelijk hoog peil stonden, hebt
gevolgd, maar het wil mij voorko-
men dat — nu de Schoonheidscom-
missie beterschap heeft beloofd en
de heer Slegers over de werkwijze
van dit instituut nagenoeg geen
kwaad meer heeft te zeggen — de
Raad een soort heimwee naar „de
dagen van weleer" heeft! Vroeger
kon de Schoonheidscommissie zo
fijntjes langs de neus weg een
dakkapelletje afkeuren of de kleur
van de verf op een woning afkra-
ken. Maar nu is dat anders gewor-
den, omdat er op het ogenblik veel
meer lelijke dingen in ons goede
dorp zijn dan alleen dakkapellen en
okerkleurige verf. De dames en de
heren hebben bij deze gereleveerde
rondvraag klaarblijkelijk een
schoonheidsaetie ingeluid en aij heb-

ben het mes van hun snijdend
woord in enkele onvolkomenheden
gezet. Mijnheer Gosen ergerde zich
al lang over de vuilnisbeltachtige
troep bij het Kerkdwarspad. En het
college had hem op zijn vraag
geantwoord: „Wij erkennen de
meer dan normale rommel, maar

"de omwonenden zijn hier verant-
woordelijk voor". Nou, dan is de
kous af. Ofschoon mijnheer Gosen
nog vroeg of de politie misschien
aanleiding vond om in te grijpen,
moeten wij ons niet te veel voor-
stellen van het resultaat dezer be-
moeiingen, vrienden. De politie
heeft de handen al zo vol aan aller-
lei wederwaardigheden, de badplaats
betreffende. Bovendien kan zij niet
op alles letten. Er zijn altijd ver-
schrikkelijk veel achterlichten van
fietsen te controleren en zo. En
toen kwam mijnheer Petrovitch, die
de aandacht van het college vestig-
de op de precaire situatie nabij de
schapenhokken van het busstation.
De schapenhokken zien er desolaat

uit en eigenlijk zouden ze kunnen
worden opgeruimd, want de dagen
van de goede oude Boedapester zijn
voorbij. Maar de verveloze kooien
„doen" het nog- goed in het dorps-
beeld. Wellicht staan ze onder toe-
zicht van Monumentenzorg. En
daar doe je niets tegen.

Mijnheer Breure achtte de pa-
pierkorven, die de gemeente hier en
daar heeft doen aanbrengen, een
aanwinst, maar men deponeert de
spullen, die er in moeten, constant
naast de korven. Hij vroeg of de
voorzitter bereid was op die korven
met duidelijke en prettige letters
het opschrift „Opgeruimd staat
netjes" te laten aanbrengen. Des-
noods in het Duits. (Dat desnoods
vind ik goed). Overigens vond ik
dit een van burgerzin en netheid
getuigend vraagje.

Mevrouw Stemler-Tjaden uitte
een felle klacht aan het adres van
de Touring-tempelbewoners. Ten
eerste ziet het gebouw er smoezelig
uit en ten tweede hangen ze daar de
gordijntjes zo beroerd op. Zelfs de
brede rug van Touring Zandvoort
kan deze druppel, die de emmer der
kritiek doet • overlopen, niet dragp-
Het is te erg.

Zeker, vrienden, wij hebben een
kloek stel magistraten.

BARTJE

Vries uit zijn doel te lokken. Zijn
schot en de wind deden de rest. 3-1.

De wedstrijd kreeg hierna een on-
vriendelijk en onsportief karakter.
En wat altijd het geval is bii der-
gelijke situaties: spelers, spelpeil
en spelprestaties hebben er onder te
lijden. Het einde van de wedstrijd
werd dan ook met verlangen tege-
moet gezien. Toen het kwam haal-
den spelers en supporters verlicht
adem.

Eén van de voetballers, midvoor
Van Beijnum, moest zich onder
doktersbehandeling stellen en werd
naar een ziekenhuis overgebracht.
Een trieste afsluiting van een triest
voetbalseizoen.

Ronderecord gebroken
De Hagenaar Jan Huberts heeft
zondagmiddag tijdens de nationale
races voor standaard-motoren op
het circuit het ronde-record in de
250 cc-klasse verbeterd. De Hage-
naar reed op een Japanse Honda en
kwam tot de snelle tijd van l min.
53.6 sec., wat neerkomt op een
gemiddelde snelheid van 132,73 km.

Het oude record stond sedert 31
augustus 1959 op naam van de
Westduitse renner Helmuth Fath
met l min. 54,8 sec., gemiddelde
snelheid 132 km.

In de klasse 125 cc kreeg Huberts
met een 150 cc Honda een handicap
van l min. 10 seconden en eindigde
als eerste met een vrij aanzienlijke
voorsprong op J. Muller uit" Am-
sterdam, die eveneens een Honda
bereed. Derde werd hier A. K. Ton
uit Utrecht op een Rokato:

Van de races voor standaard- en
race-motoren dient nog te ^worden
vermeld het opzienbarende resultaat
in de 50 cc klasse, de opgefokte
brommers. In deze klasse maakte
P. Kemperman uit Rotterdam op
een Itom de snelste ronde, gemid-
deld 911/., km/uur. Als tweede ein-
digde hier J. Bruins uit Deventer
eveneens op Itom.

P.V. „Phoenix"
De p.v. Phoenix hield j.l. zondag
een wedvlucht vanaf Vilvoorde. De
afstand bedroeg 161 km. De uitslag
luidt:
R. Engelander l, 2, 5, 8; 17, 20, 22,
24, 26;
Corn. Koper 3;
Th. v.d. Meulen 4 7, 12, 14, 19 23, 27;
Jan Koper 6, 9, 11, 16, 25, 31;
J. Donker 10, 13, 32;
R. v. Gijtenbeek 15, 18, 29, 30, 33;
J. de Leeuw 21;
R. Benjamins 28.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de tweede wedstrijd van de
vierde competitie van de bridgeclub
heeft in de A-lijn de fam. Van
Eckelt met 115.28 % de leiding,
het koppel Peen-Stor bezet met
112.78 % de tweede plaats.

In de B-lijn wordt de eerste plaats
ingenomen door het dameskoppel
Van Dartelen-Hagen met 115.47 %
De tweede plaats in voor het dames-
koppel Kerkman-van Straaten met
108.63 %.

Het koppel Van Dartelen-van
Laar staat in de C-lijn bovenaan
met 112.04 %, op de voet gevolgd
door de fam. Polak met 111.04 %.
De eerste twee plaatsen in de D-lijn
worden ingenomen door mevr. Not-
terman-de Zwarte met 115.92 % en
het dameskoppel Lansdorp-Sjou-
werman met 112.92 %.

Zandvoortse Korfbalclub
Het adspirantentwaalftal behaalde
zaterdagmiddag een 3-2 overwinning
op Aurora b.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 6 mei:

TZB adsp. a-DSS b 5-2
TZB b-SHS a 2-3
TZB c-Alliance d 1-1

Uitslagen zondag 7 mei:
TZB 2-Halfweg 4 0-2
TZB 3-Bloemendaal 7 8-4
HBC 8-TZB 4 9-2
TZB jun. b-Concordia c 2-3

Programma donderdag 11 maart
(Hemelvaartsdag)
Promotiewedstrijd:

TZB 1-Concordia 3 14.30 u.
(Terrein THB)



EEN KLINKEND CADEAU VOOR M O E D E R D A G
waar ook daarna muziek in zit!
Deze luxe, draagbare Europhon gramo-
•foon/versterker is o,, zo simpel te ,be-
dienen. Geen radio--nodig — waar u
maar wilt (in de huiskamer, in de keu-
ken): stekker insteken — plaat opzetten
en. . . u hebt muziek. 4 druktoelsen om
de klank te regelen.
Leverbaar in diverse kleuren.
Wij demonstreren hem vrijblijvend bij u
thuis!
Q Op bestelling leveren im) ook gramo-

foonplaten bij u thuis, binnen SJf uur.
Ons platennicmvs ontvangt u gratis op
aanvraag.

f149,-

3)scofiel HET HUIS MET DE GOEDE KLANK

Zandvoort: (na 19 uur)
A. J. R. Sauveplanne, Thorbeckestraat 28 I Amsterdam:

Molsteeg 9 Tel. (020) 247765

23 cent voordeel 23 cent voordeel

HEROPENING
Dinsdagmiddag^SJmei, 's middags 2 nar

van onze geheel gemoderniseerde

melk- en zuivelwinkel
Ter gelegenheid van dit feit bieden wij aan:

onze onvolprezen

K R A N E N B U R G ' S
;. K O F F I E M E L K

Proef het verschil! Nu kunt u pas genieten'
van een heehjk kopje koffie!

Normale prijs ƒ 0,73 per halve liter
van 9 t/m 13 mei ƒ 0,50

DOET DUS UW VOORDEEL!

Melkinrichting „Kranenburg"
HALTESTRAAT 56 — TELEFOON 2287

Iets voor ge pension nee rde?
Wij" zoeken iemand voor het in ontvangst nemen en
sorteren van ledige emballage, event. voor halve dagen
Aanmelden bij DIRK v.d. BROEK's SUPERMARKT,
Kerkstraat 19, Zandvoort

H.H. Hotel-café-rest.- en pensionhouders
schenkt uw DultSB gaStSH origineel Du'ltS

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken. H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Banketbakkerij Bosman
vraagt

NETTE 2e BEDIENDE
en een LEERLING. -

Kerkstraat "22," tel. 2126

GRASMACHINE te koop
Dorpsplein 3, telefoon 3696

B.z.a. 2 WERKSTERS v
afwas in pens. of hotel
Br. nr. 3501 bur. Z. Crt

NET MEISJE gevr. van
9-4 u. ƒ 40 p.w. Hulp v
werkster aanw. Patrijzen-
straat 3, tel. 3758.

Gevr. WERKSTER voor
ocht. of midd. p.w. ƒ 1,75
p.u. "Frans Zwaanstraat 36
telefoon 4058.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Ope
Rekords en nieuwe Volks
wagens met roldak.
Thorbeckestr. -17, telr - 3283
SIAMESE KATER ver
mist, naam Kingkong
Mevr. " Sprengers, Vuur
boetstraat Ï8, tel. 3029.
Gevr,. aank. of leerling

M O N T E U R
voor motoren, scooters en
brommers.

Garag* Smit
Parallelweg 32, tel. 2391

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR rtfeds
vanaf .-. 1 398,
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoor

VOOR GOED
SCHILDERWERK

Schildersbedrijf WSIRO
Vr. vrijblijvend prijsopg.
Amsterdam, v. Beuningen
str. 68-1, tel. 795619, 19070

De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en.
Staalfabrieken N.V. te Umuiden vraagt voor
haar afdeling Railvervoer van haar Transport-
wezen

Deze aanbiedingen
zijn geldig van

10 tot en met 16 mei
1961

Vele glazen frisse vruchtenlimo-
nade puurt U uitzo'n royale fles.
Deze week eventjes 30 et. voor-
deel op elke 2e fles. Kies maar:
Vruchten-sinaasappel, Vruchten
Frambozen-bessen, Grenadine en
Sinaasappel.

"•• ELKE 2E FLES

LIMONADE
SIROOP

30 et. goedkoper

ELK TWEEDE PAK

FLANPUDDING
VOOR HALVE PRIJS

Verras ze eens met 'n zondags toetje op 'n
weekse dag. Dat kan deze week voor slechtt
M cent; elk 2e pak romige crèmepudding',
met delicate vanillesmaak, voor halve prijs! •

Dit komt goed uit, denk maar eens aan d«
lekker* flanpudding die U deze week zo
voordelig maakt! In volle vruchtensmaken:
aardbeien, kersen en frambozen-bessen.

FLESJE

PUDDINGSAUS
10 Ct. GOEDKOPER

Ineens al 1 1 koektrommels vol voor 78 et.
Mokkawafels met smeltend lekkers vulling en
heerlijk brosse Croquette-biscuits.

PAK MOKKAWAFELS
SAMEN >CT.

.610510

HET SNOEPJE VAN DE WEEK VOOR SLECHTS 15 Ct. BIJ ELKE F. 4,00 BOODSCHAPPEN.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort 'roepen
sollicitanten op voor de betrekking van:

meteropnemer-incasseerder
bij de gemeente-bedrijven

Salaris volgens schaal 3 van de gemeentelijke salaris-
verordening (ƒ 292,- t.m. ƒ 390,- per maand, -f 5,6 %
comp. A.O.W., -4- 4 % vakantietoelage).
Aanstelling voorlopig op arbeidscontract. Indienst-
treding: zo mogelijk l juni a.s.
Eigenhandig geschreven sollicitaties aan de directeur
Gemeente-Bedrijven, Thorbeckestr. 27, vóór 15 mei a.s.

personeel ter opleiding
tot rangeerder

Sollicitatie* (*chrl(tall|k)
•on: Hoosovens-IJmulden,
Personeelszaken, gebouw
„Buitenhof", met vermei'
ding van naam, geb. plaats,
geb datum en volledig
adres.

Min. leeftijd 21 jaar, max. 35 Jaar.

De opleiding geschiedt de eerste 5 weken Op d«
bedrijfsschool, daarna gedurende 2 a 3 maanden
in de praktijk.

De werkzaamheden worden in ploegendienst
verricht.

Na de opleiding kan een weekinkomen worden
bereikt van ca. ƒ 114.- bruto (indien 25 jaar of
ouder); exclusief huurbijslag. '.'

Ervaring in deze werkzaamheden Is geen vereiste.

Zij die een bril dragen of kleurenblind zijn,
kunnen niet in aanmerking komen.

Voor gehuwden, die min. 25 jaar zijn en op een
te grote af-
stand van het
bedrijf wonen
om dagelijks
heen en weer
te reizen komt

een

Gedurende de wachttijd op de woning worden
de reiskosten voor het wekelijks gezinsbezoek
vergoed^

WINKELIERS, ,

Maakt reclame
door middel van<.
de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l

SPOTKOOPJES
vaste wastafels, wasbakken (ook onbreekbaar), gei-
sers (ook Buta), gootstenen, mengkranen,. closetpot-
ten, closetreservoirs, douchebakken, was-bad-comb.

'linbouwbadkuipen, gas tussenmeter, gaskachels, ga-
sôjaars. H. VAN LIESHOUT, Reindwarsstraat 30,
telefoon 020-56310, Amsterdam.

KLEIJN voor AUTO's
FIAT SPYDER sport, met
zomer- en winterkap '56
VAUXHALL CRESTA '58
MERCEDES 220 S, schuif-
dak, autom. radio '55
FIAT 1100 de Luxe '59
FIAT 1100, schuifdak '57
FIAT 600 Multipla '57
FIAT 600 met roldak '58
FIAT 500 '59
RENAULT Dauph.,sch.d. '57
FORDTAUNUS 12 MX '57
VOLKSWAGEN • '57
Ingeruild tegen speciale
prijzen (v.a. ƒ 750) te koop
VAUXHALL VELOX '54
FORD VERSAILLES '55
FIAT 1900 '54
Onze garantie: S' maanden

rijden zonder kosten!
KLEIJN'S AUTOBEDRIJF

ZANDVOORTSELAAN 351
(bij de Shell-pompen!)

Bentveld, tel^ 02500-4306S
.Daar staat'uw wagen

Inruilen, financ., garantie
Dagelijks geopend .

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 13 mei, 8 uur
Haagsche Comedie

(Eeiv mal meisje

Zondag 14 -mei, 8 uur
Haagsche Comedie

Familiegenoegens

Vrijdag 19 mei, 8 uur
Nederlandse Oomedie

Intermezzo
Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

Voor VISITEKAARTJES
naar

Gertenbachs , Drukkerij

Daar kunt u heen*
Monopole:

Maandag 8 en dinsdag 9 mei, 8 uur:
film Vlammen over de Philippijnen.
Woensdag 10 en donderdag 11 mei,
8 uur: film Straaljagers in de aan-
val.

*
Stadsschouwburg :

Woensdag 10 mei, 8 uur: Neder-
landse Comedie met „Intermezzo".
Donderdag 11 mei, 8 uur: Toneel-
groep Puck met „Met voorbedachte
rade".
Vrijdag IS mei, 8 uur: Nederlands
Dans Theater. . I E ••'
Zaterdag IS mei, 8' uur;, Haagsche
Comedie met'JEen ;mal meisje
Zondagen mei, Ï8 uur:''Haagsche
Comedie, met Farniliegenpegens;;: t i

Vrijdag' ~19 mei, 8 'uur: Nederlandse
Comedie met Intermezzo.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De burgemeester' as op woensdag
10 mei 1961, verhinderd zijn spreek-
uur te houden.

greet kuntz-zonjee
schoonheidsspecialiste

frans zwaanstraat 88
tel. 02507-2338

behandeling volgens afspraak

Kalender voor Zandvoort
10 mei, Ned. Ver. v. huisvr. ̂ afd.

Zandvoort, koffie-uurtje. I • '
•15, 17, ISJ'mei, -Zandvoortse'jopei'et-
, tevèreniging, ^pperette-uitvyoering',
.'Monopole.' ;,. l''< '"< '<

16 mei. Gezamëlijke i*Pinkster-wij-
dingsdienst- LutherSe.iKringr Rem.
Kring, Ned.'Prot. Bond en'Doops-
gezinde Kring, Brugstraat 15.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdeüit-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Rorlogebedrijf O.. -Waaning,
;, Kostverlorenstraat 68' 'ji , •.
.2424 Autobedrijven „Binfcó",;.? •'
,^ Oranjestraat" en Stationsplein
2231 Boekhandel. v.h.'Esvé'^;1! ', '

'„ , „^.Grote, Krocht „17 . ../
2135' Gertenbachs •• Drukkerijr >

Zandvoortse Courant
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Redaktie en
administratie:

i Achterweg 1;.
Postbus 23
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor Zandvoort, BENTVELD «n AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

ONS WATER WORDT VUIL .
door industrie, plantengroei en zandwinning"

De toenemende omvang en gevaren van de waterverontreiniging is ook
voor de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) aan-
leiding geweest in haar jongste jaarverslag dringend aandacht te vra-
gen voor de steeds onevenwichtiger wordende verhouding tussen het
nog goede en reeds verontreinigde water. Vooral het droge jaar 1959,
zo zegt het jaarverslag, heeft duidelijk' aangetoond, „dat de water-
verontremiging in ons land hoe langer hoe meer een ernstige bedrei-
ging gaat vormen voor de talrijke voor onze samenleving uiterst be-
langrijke functies", die het water vervult. Met alle waardering voor
de zuiveringsinstallaties, die reeds zijn gebouwd, gaat het met de ver-
ontreiniging „over het geheel gezien nog altijd bergafwaarts".

De verhoging van het welvaartspeil
en de voortgaande industrialisatie,
aldus vervolgt de OVB, doen de
hoeveelheid droge en vloeibare af-
valstoffen nog voortdurend toene-
men. Het einde van deze ontwik-
kelmg is nog niet in zicht. In 1959
heeft de Visserij-inspectie 91 geval-
len van vissterfte onderzocht, 45
bleken veroorzaakt te zijn door in-
dustrieel en huishoudelijk afvalwa-
ter, 32 door kroosvorming en plan-
tenwoekering en 14 door met de
droogte verband houdende oorzaiten.

In deze opsomming komen niet
de talrijke gevallen tot uitdrukking
waarin als gevolg van de waterver-
ontreiniging continu een toestand is
ontstaan, die het gebruik van het
water voor visserijdoelemden geheel
of voor een belangrijk deel uitslmt.
Ook de schade die de verontreini-
ging aan de produktiviteit van de
viswateren toebrengt is bij het on-
derzoek van 1959 buiten beschou-

* wing gelaten. Tegenover de toene-
mende vervuiling staat een groeien-
de behoefte aan gezond water.

In haar jaarverslag somt de OVB
nog twee andere gevaren op, die de
Nederlandse waterhuishouding be-
dreigen: de overdadige plantenwoe-
kering en de zandwinning. "

De plantenwoekering, een der be-
langrijke oorzaken van massale
vissterfte, doet zich vooral voor in

" de ondiepe polderwateren. Door het
jaarlijks afsterven van de onderwa-
terflora ontstaat een steeds dikker
wordende modderlaag, die de diepte
doet afnemen en de grondstoffen le-
vert voor een steeds weliger plan-
tengroei. Het verlandingsproces, dat
hierdoor ontstaat, gaat in steeds
sneller tempo voort.

Vaak wordt het water afgedekt
door een zware laag kroos, waar-
door een volkomen zuurstofloze
toestand ontstaat mejt rottend wa-
ter, dat een kwalijke reuk vei--
spreidt en voor de visserij niet meer
bruikbaar is. Dit bedorven water
wordt weer uit de polders op de
boezem gemalen, om ook daar zijn
verderfelijke invloed uit te oefenen.
Als 's winters, na een ijs- en

_sneeuwperiode, bij het invallen van
de dooi het "bedorven polderwater
op de boezem wordt uitgeslagen,
blijkt het ook daar gemakkelijk tot
massale vissterfte te leiden.

De sanering van de vervuilde pol-
ders vraagt aanzienlijke uitgaven,
die niet door de agrarische belan-
gen kunnen worden opgebracht;
naast deze belangen zijn ook die
van de visserij, van de recreatie en
van het algemeen belang bij' gezond
water in het spel. Naar ds mening
van de OVB zou het tot een samen-
werking tussen de verschillende be-
langengroepen moeten komen, ten-
einde een financiering tot stand te
brengen voor de geleidelijke sane-
ring van de vervuilde polderwate-
ren. De OVB is in beginsel bereid
aan die financiering mede te wer-
ken.

Over de zandwinning voor de uit-
breiding van de grote steden zegt
het jaarverslag het volgende: In tal
van ruimere wateren wordt 't zand
tot 20 è, 30 meter diepte weggezo-
gen, waardoor voor de visserij ern-
stlge gevaren onstaan. In dergelijke
diepe wateren vormt zich zomers
een zuurstofrijke bovenlaag en een
volkomen zuurstofloze en koude on-
derlaag.

In deze onderlaag kan geen vis
leven en ook de gehele bodempro-
duktie aan voedingsorganismen
voor de vis wordt er door uitge-
schakeld. Bovendien ontstaat 't ge-
vaar, dat in voor- en najaar ,als
het soortelijk gewicht van het wa-
ter in boven- en onderlaag bij om-
streeks 4 graden Celsius gelijk
wordt, het zuurstofloze water uit de
onderlaag in de bovenlaag door-

Voor moederdag

kunstvoorwerpen
v. 't INTERIEUR
Stationsplein 15

dringt en ernstige vissterfte ver-
oorzaakt.

Bij de zandwinning, aldus de
OVB, zal meer aandacht moeten
worden besteed aan de gevolgen
voor de visserij. Het gaat er hier-
bij om, hoe een natuurlijk levens-
gebied voor de visstand behouden
kan blijven, zowel wat de produk-
tiviteit van het viswater, als wat de
instandhouding van de paaiplaatsen
ter verzekering van de voortplan-
ting van de vis betreft.

Voor de wateren in 't westen van
het land, waar de zandwinning
groot is, vraagt deze ontwikkeling
bijzondere aandacht. Het feit alleen
al, dat in Zuidholland, Noordholland
én Utrecht tussen de 150.000 en
200.000 sportvissers zijn, maakt de-
ze kwestie tot een recreatie-belang
van de eerste orde.

Enquête van b. en w.
In verband met de plannen van het
gemeentebestuur in Zandvoort een
gezondheidshuis te stichten, heeft
het college van b. en w. zich tot
de belanghebbende verenigingen ge-
wend met het verzoek, eventuele
wensen en suggesties kenbaar te
willen maken.

Door middel van een enquête wil
men de mening peilen van de kruis-
verenigingen, de Zandvoortse red-
dingsbrigade, het Ned. Rode Kruis,
het Psychologisch in stituut te Lei-
den, de geneeskundig inspecteur
van de volksgezondheid, de gemeen-
te-arts en de directeur van de Ge-
meentelijke geneeskundige dienst te
Haarlem. De datum van inzending
van de enquête sluit op l juni a.s.

Programma O.H.v.Z. '61-'62
De toneelvereniging „Op hoop van
zegen" begint het seizoen 1961-'62
met de opvoering van twee één-
acters „De medailles van een oude
vrouw" en „De brief van Don
Juan". De voorstelling zal vermoe-
delijk eind september begin oktober
plaats vinden.

Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van O.H.v.Z. in 1962, geeft
de vereniging in januari een uitvoe-
ring van „Op hoop van zegen" van
Herman Heijermans.

De lente is vroeg
in 1961

Dat wij juist in een periode voor en rond de paasdagen in een koude-
golf terecht kwamen met gure maartse buien en nachtvorsten was
pech. Het voorjaar" is tot op hedtn een der warmste en vroegste" van
de laatste honderd jaar.

Met een gemiddelde maximum tem-
peratuur van 10» C in De Bilt is
februari overdag in geen honderd
jaar zo warm geweest. Dit bete-
kende dat de lentemaand maart al
dadelijk met een voorsprong , kon
beginnen en zij heeft deze voor-
sprong weten te handhaven. Zo is
de gemiddelde maximum tempera-
tuur van l februari tot half april
in de laatste 200 jaar met zo hoog
geweest als nu in 1961. In deze
eeuw kunnen alleen de lentes van
1945 en 1957 nog enigszins wed-
ijveren met deze lente.

Opmerkelijk is ook dat het aantal
nachtvorsten zo uitzonderlijk klein
is gebleven. Dit blijkt ook uit het
aantal vorstdagen. (waarvoor het
kwik op normale waarnemings-
hoogte gedurende het etmaal onder
nul dient te komen) welk cijfer van
l februari af in De Bilt slechts 6
bedraagt tegen normaal 28. In 1955
over dezelfde periode in De Bilt 42
vorstdagen. In de laatste 100 jaar
heeft over de periode l februari 15
april alleen de lente van 1945 een
nog kleiner aantal vorstdagen ge-
geven namelijk drie.

Trouwens ook het karakter van
de afgelopen winter heeft een gun-
stige invloed gehad. Zowel het water
van de Noordzee als dat van
het IJsselmeer en alle andere meren
is belangrijk minder sterk afgekoeld
zodat de verschillen tussen zuid en

Burgerlijke Stand
5 mei-10 mei 1961

Geboren: Hans, zoon van A. Loos
en J. Willemsma; Irma Sonja, doch-
ter van K. F. Kelder en C. A. Bon-
see; Carla Maria Isabella, dochter
van A. J. van Yzendoorn en M. C.
Huizinga.

Ondertrouwd: Franciscus Johan-
nes Draijer en Elisabeth Rietveld;
Maarten Leegwater en Blizabeth
Susanna Koper; Dirk Hermanus
Schoemaker en Irmgard Bmma
Pauline Pastern; Rudolf Aufenacker
en Gerda Annie Ahrens.

Gehuwd: Albert Koning en Maria
Jesephina van den Elshout; Mihaly
Baba en Bzina Roelfina Elizabeth
de Jong; Antonius Gerardus van
der Schaft en Blisabeth Christina
Remina van Wijk; Pieter Bijl en
Johanna Petronella ten Bosch.

Geboren buiten de gemeente:
Eric, zoon van N. van Duijn en
G. van der Bent; Franciscus Chris-
tiaan, zoon van F. C. Blankert en
Minke Hoeksema.

Overleden buiten de gemeente:
Louis Petri, oud 57 jaar, gehuwd
met F. B. Bramsleven; Jan Bakker,
oud 70 jaar, gehuwd geweest met
A. Smit.

noord dit voorjaar minder groot zijn
dan in een koude lente. Na de
strenge vorst in februari 1956 bleef
het vooral rond het IJselmeer nog
vele weken opvallend koud doordat
het IJselmeerwater zo sterk was af-
gekoeld. Het verschil bedroeg toen
tussen Maastricht en Stavoren en-
kele weken gemiddeld ruim vier
graden.

v.ati
„Achter het prikkeldraad van het getto
roept een bloem mij toe:
Moisjele, Moisjele,
waarom zit je daar?
kom toch naar mij toe,
kom toch!"

Vers van een onbekende Joodse jongen

Openbare les
De Volksmuziekschool afd. Zand-
voort organiseert hedenavond een
openbare les in het Gemeenschaps-
huis o.l.v. de heer C. S. Proper. Na
afloop van de les zal met de ouders
overleg worden gepleegd, welke
leerlingen in aanmerking komen
voor instrumentaal onderwijs afd. B

Koor bestaat vijf jaar
Ter gelegenheid van het vijfjarig
bestaan van Zandvoorts Christelijk
kinderkoor geeft het koor, dat thans
55 leden telt, a.s. dinsdag 16 mei
een jubileumuitvoering in een van
de zalen van het Gemeenschapshuis.

Pinksterbijeenkomst
Dinsdag 16 mei a.s. zal m het ge-
bouw van de Ned. Prot. Bond, Brug
straat 15, een pinkster-wijdings-
dienst gehouden worden met mede-
werking van: 'ds. A. J. Snaayer,
Doopsgez. pred.; ds. D. Sohnger,
Bv. Luth. pred.; ds. J. Heidinga,
Ned. Herv. pred. (Ned. Prot. Bond)
en ds. J. W. Wery, Rem. pred. De
dienst zal afgewisseld worden met
zang en declamatie.

M. C. avondrit
De motorclub ;,7andvoort" organi-
seert op zaterdag 13 meil.a.s. v eeu
avondrit voor auto's en .-motoren.-De.
start vindt plaats om 21> uur-nabij
„De Vijverhut" aan de Vondellaan.

Sportdag voor politie
Donderdag 18 mei a.s. zal in het
sportpark „Duintjesveld" de jaar-
lijkse sportdag voor de leden van
het Zandvoortse politiekorps wor-
den gehouden. Het prog-amma bc-
staat o.m. uit: hoogspringen, ver-
spingen en kogelstoten.

Mutatie* in vereniging
Het bestuur van de Zandvoortse
Volks dans vereniging deelt mede,
dat de heer Brakel, volksdansleider
en secretaris van de vereniging,
met ingang van heden zijn beide
functies ter beschikking heeft ge-
steld. De heer Brakel is belast met
de leiding van een volkdansgroep in
Haarlem en Amsterdam.

De groepen in Zandvoort zullen
voorlopig worden voortgezet onder
leiding van mevr. J. M. Brakel-
Notterman.

Tevens deelt het bestuur mede,
dat mej'. N. Oeldrich met ingang
van l mei 1961 geen penningmees-
teresse meer is van genoemde ver-
eniging. Voor deze functie is d,e va-
cature open.

Door bovengenoemde mutaties
kan het volksdansbal, dat gehouden
zou worden op zaterdag 13 mei a.s.
in hotel Keur, geen doorgang vin-
den. Een andere datum zal nader
worden bekend gemaakt.

Beslissingswedstrijd
Aanstaande zaterdag 13 mei zal het
zaterdagelftal van de Z.S.V. .„Zand-
voortmeeuwen" een beslissingswed-
strijd moeten spelen tegen het Am-
sterdamse „Robaver", waarbij zal
worden uitgemaakt, welke van de
2 elf lallen moet - degraderen. Deze
wedstrijd zal worden gespeeld op
het terrein van T.H.B, aan de Vogel-
zangseweg te Aerdenhout.

Vakantiespreiding in een slop
Stichting krijgt weinig medewerking

Na een twaalf jaar lang op basis van vrijwilligheid gevoerde actie
voor vakantiespreiding, dreigt opnieuw de situatie van 1948 te ontstaan,
met dit belangrijke verschil evenwel, dat thans het aantal vakantie-
gangers en het aantal vakantiedagen sterk is toegenomen, waardoor
de druk op de betreffende zeer korte vakantieperiode nog veel groter
wordt dan ooit tevoren. De enige mogelijkheid om uit deze impasse te
geraken is het vaststellen van een wettelijke regeling van de aanvangs-
datum der schoolvakanties".

Tot deze conclusie komt de Stich-
ting Recreatie in haar zojuist ver-
schenen jaarverslag over 1960. Elk
jaar werd aan de gemeente-school-
besturen verzocht op een daarvoor
door de stichting toegezonden kaart
te vermelden op welke datum de
aanvang der zomervakanties was
vastgesteld. Slechts tien procent gaf
jaarlijks aan dit verzoek gevolg, zo-
dat een juist overzicht van de mate
van medewerking van gemeente-
en schoolbesturen onmogelijk kan
worden verstrekt, aldus de stich-
ting.

Om toch een indruk te kunnen
geven van de mate van medewer-
king heeft de stichting gegevens
verzameld, bij tien gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners, waar-
van de gemeente- en schoolbesturen
was geadviseerd voor 1960 de aan-
vangsdatum der zomervakanties op
11 juli vast te stellen. Van de totaal
1686 scholen verleende 41,4% wel
en 58,6% geen medewerking.

Onderscheiding
Onze plaatsgenoot der heer H. J.
G. Heidebrink, hoofdcommies bij de
secretarie van de gemeente Amster-
dam, is onderscheiden met de ere
medaille in zilver verbonden aan de
huisorde van Oranje-Nassau.

Het verlenen van medewerking
stuitte in veel gevallen af op het
niet toepassen van een rouleer-
systeem. Bovendien wensen de
schoolbesturen in het zuiden on-
voorwaardehjk vast te houden aan
de maand augustus o.a. met het
oog op Maria Hemelvaart en in ver-
band met de vele retraiten en ker-
missen. Andere bezwaren die wer-
den aangevoerd, waren: de werk-
periode tussen de zomer- en kerst-
vakantie wordt te lang; vervroe-
ging van de vakantie betekent ver-
schuiving van het cursusjaar; moei-
lijkheden in verband met het afne-
men van examens; het gemis aan
uniformiteit in de aanvangsdata
van de schoolvakanties van open-
baar en bijzonder onderwijs.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w.

mei
14 3.13 11,
15 3.54 12.— 16.18 24.-
16 4.31 —.— 16.57 12.30

l.w. strand
berijdbaar

15.38 23.30 7.00-13.30
8.00-14.—
8.30-15.-
9.00-15.30
9.30-16.—

17 5.10 1.—- 17.34 13.—
18 5.46 1.30 18.12 13.30
19 6.24 2.— 18.48 14.30 10.30-16.30
20 7.02 2.30 19.27 15.— 11.00-17.30

Samengesteld door P. v.ö. Mlje KCzn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOQRT

Met ingang van vrijdag 12 mei a.s.,
is de algemene begraafplaats der
gemeente Zandvoort voor het pu-
bliek geopend als volgt:
a. op werkdagen (inclusief zater-

• dag) : van 10 tot 12 uur en van
2 tot 4 uur;

b. op zondagen (behoudens het
hieronder sub c vermelde): van
2 tot 4 uur;

c. op Ie kerstdag, Ie paasdag, he-
melvaartsdag en Ie pinksterdag
van 12 tot 4 uur.

Bekendmahing
Het hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat
ingaande maandag, 15 mei 1961,
gedurende vier weken op de ge-
meentesecretarie voor een ieder ter
inzage liggen ontwerpen van na te
noemen partiële wijzigingen van het
uitbreidingsplan-in-onderdelen dei-
gemeente Zandvoort:
1. plan „J 3", betreffende het ter-

rein omsloten door gedeelten van
de Brederodestraat, de Dr. Kuy-
perstraat, de Mr. Troelstrastraat
en de Dr. Schaepmanstraat.

2. plan „D 6", betreffende het ter-
rein omsloten door de Julianaweg
en een gedeelte van de Kostver-
lorenstraat;

3. plan „Kostverlorenstraat", deel
A, betreffende terreinen (a) aan
de zuidzijde van de Kostverlo-
renstraat (ongeveer van nr. 2
t.m. 92) en (b) aan de noordzijde
van de Kostverlorenstraat tot
aan de spoorbaan (ongeveer van
het begin van de Zeestraat tot
de Noorderduinweg).

Gedurende bovenstaande termijn
van vier weken kunnen belangheb-
benden bij de gemeenteraad bezwa-
ren tegen deze ontwerpen indienen.

Zandvoort, 10 mei 1961
Het hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd,
G. Tates, wnd.

Beter slaagt u bij
„'t Interieur"
Stationsplein 15

voor:
bankttellen - huitkamtrg
ilaapkamers-alaapbanken
«ethoeken - bergmeubelen
etc.



Als een boog zo strak
is de arbeidsmarkt gespannen,-:-? •:.• • • : . - :.i -,t '•j -

Gedurende üa.pril nam de geregistreerde,llarbeids,reserv.eF/af van 34.965
tot 28.638 mannen. De bezetting van de aanvullende werken daalde met
2134 mannen, zodat het aantal werkloze mannen met 4193 vermin-
derde. Het voor het normale seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer
gaf een stijging te zien van 30.000 tot 32.000. Hieruit mag echter niet
een tedentie tot ontspanning van de arbeidsmarkt worden afgeleid.

Door het zachte voorjaarsweer trok
in verschillende sectoren de seizoen-
werkgelegenheid vroeg aan, zodat
een deel van de werkloosheidsda-
ling, welke normaliter in april zou
hebben plaats gevonden, reeds in
februari en maart plaats vond. Bo-
vendie» wijst de sterke toeneming
van de vraag naar arbeidskrachten
zeker niet op een ontspanning van
de arbeidsmarkt.

Mede door het in uitvoering ko-
men van nieuwe objecten nam de
bouwactiviteit in april sterk toe. in
de burgerlijke en utiliteitsbouw
daalde de werkloosheid van 1200 tot
700 mannen: de water-, spoor- en
wegenbouw gaf een daling te zien
van 1900 tot (1300 mannen. De toe-
nemende vraag naar bouwvakarbei-
ders was het grootst in de burger-
lijke en. utiliteitsbouw. De vraag ie
de water-, spoor- en wegenbouw
nam.slechts weinig toe. In verschil-
lende delen van ons land is de
bouwmarkt sterk gespannen. Er be-
staan grote tekorten aan arbeids-
krachten in vrijwel alle beroepen.
Het meest klemmend is het tekort
aan timmerlieden. In de grensprovin-
cies wordt de spanning deels beïn-
vloed door de toenemende trek van
arbeidskrachten naar Duitsland,
waaronder zich een groot aantal
bouwvakarbeiders bevindt.

Als gevolg van het gebrek aan
arbeidskrachten is de produktie in
de baksteenindustrie te gering om
aan de grote vraag naar metseï-
stenen te voldoen. De berichten over'
stagnatie in de uitvoering van bouw-
werken tengevolge van gebrek aan
metselsteen nemen toe.

De sterke expansie van de me-
taalnijverheid zette zich in april
voort. De tekorten namen verder,
toe. Er heerst een grote activiteit
in vrijwel ,alle . sectoren van de me-;
taalnijvérlieid.' Ook .in • de scheeps-
bouw, waarvoor de vooruitzichten
enigszins onzeker genoemd kunnen
worden in verband met een over-
capaciteit van de wereldvloot, met
name wat betreft de tankers, is de:
werkgelegenheid zeer groot.

In de textielindustrie is eveneens
sprake van een groeiend tekort aan
arbeidskrachten, waardoor de be-
langstelïing voor Italiaanse en
Spaanse arbeidskrachten in deze
bedrijfsklassë' -toenam. • •

Enkele industrieën behorende tot
de levens- en genotmiddelensector,

Aspect interieurverzorging
voor al uw stoffeerwerK

Telefoon 2937 of 02500-17069

Zandvoortmeeuwen

Uitslagen zaterdag 6 mei:
Kinheim 2-Zandvoortm. 2 '1-3

Adspiranten:
ETO a-Zandvoortm. b 1-4
Zandvoortm. d-RCH c 0-8
Zandvoortm. e-RCH d 0-6
Schoten d-Zandvoortm. f 0-6
Zandvoortm. g-HFC j 2-4
SIZO c-Zandvoortm. h 1-1

Pupillen:
Haarlem. a-Zandvoortm. a 0-0

Uitslagen zondag 7 mei 1961:
WA-Zandvoortm.: 3-1

Promotie 3e klasse' HVB:
ETO 2-Zandvoortm. 4 3-2

Junioren (v.d. Aart-beker):
ADO '20 a-Zandvoortm. a 0?1

Programma zaterdag 13 mei:
Beslissingswedstrijd:

Zandvoortm.-Robaver 15.30 u,
(Terrein THE)

Adspiranten:
19 Zandv.m. c-Hillegom a 15 u
30 N. Vennep a-Zandv.m. e 15 u.
45 VEW a-Zandv.m. g 14 u
Programma zondag H mei:
Promotie 3e klasse HVB:

Zandv.m. 4-Kennemers 6 9.45 u
(Terrein EDO)

Junioren:
39 DSK a-Zandv.m. c ' 14.30 u
45 Haarlem e-Zandvoortm. e 9.45 u
Van der Aart-beker:
• Zandv.m. a-Stormvogels a 14 u
Uitslagen donderdag 11 mei:
D.E.M. 2-Zandvoortm. 2 4-0
Halfweg 5-Zandvoortm. 8 11-:
Promotie:
Spaarnestad-Zandvoortm. 4 1-4
Junioren:
Zandvoortm. e-Hillegom b 6-2

Ranglijst promotiecompetitie
E.T.O. 2 2 2 0 0 4 9 - 2
Zandvoortm. 4 2 1 0 1 2 6 -
Spaarnestad 2 1 0 1 2 5-6
Kennemers 6 2 0 0 2 0 2-10
Nog te spelen wedstrijden 14 mei
Spaarnestad-E.T.O. 2
Zandvoortmeeuwen 4-Kennemers 6

De twee hoogstgeplaatste clubi
promoveren.

Moeder Voor het tere
Baby-huidje

ZEEP

javen een toeneming van de sei-
zoenwerkgelegenheid te aien. Als
zodanig kunnen de zuivel- en de
onservenindustrie genoemd worden.

De voorjaarswerkzaamheden in
de landbouw hadden 'n vlot verloop.

De seizoenwerkloosheid heeft
ihans nagenoeg haar minimum be-
•eikt. Onder invloed van het seizoen
alsmede van de conjunctuur geven
ook de andere werkloosheidsvormen
enige daling te zien.

SALON

Internationale coiffures
Manicure — Teinture
American Ten. minute

Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

R.K.S.V.„Tte;Zaadvoort Boys"
Programma saterdag 13 mei:
21 TZB adsp. a-O. Gez.. b 15 u.
41 TZB adps. b-HBC g 15 u.
55 TZB adsp. c-Concordia f 16 u.
?rogramma zondag lij ..mei:
Promotiewedstrijd:

TZB 1-VSV 5 14.30 u.
(Terrein DCO)

33 BSM jun. a-TZB a 12 u.
41 TZB jun. b-Alliance b 12 u.

Tennisclub „Zandvoort"
Uitslagen competitie zondag 7 mei:

DDV 5-TCZ l
TCZ 2-NWTL 2
TCZ 3-Ace 2
Brederode 5-TCZ 4.

3-5
7-1
S-0
1-7

De eerste helft van de ténniscompe-
:itie is thans achter de- rug: De vier
:eams gaan in hun afdelingen onge-
slagen aan de kop.

Zandvoortse" Damclub
De stand in de strijd om' de J. Ter-
mesbeker is thans als volgt:

:'ï>nt wëdstr,
,.37 21

25" 37

D O K T E R S - , " z t T S T E R S - en
' A^OTjHEEKDIENST,
. ! .,' ,' II'! • •• .J i - - • ':

DOKTOREN:'
P, Flieringa' . • v' ! -.
Brederodestraat 1;' telefoon 2181

WIJKZUSTER: . Kt i ]
Zr. Reitsma
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

APOTHEEK: - -
13 t.m. 19 mei:

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
Wijnne, Haltestraat 8, tel. 2389.

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 14 mei
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem,
telefoon 13174

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 14 mei

10 uur: ds. B. Saraber Jr. van
Voorschoten. Medewerking van
het kerkkoor.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. van der Mije.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: spr. de heer J. E. van
Epen.

NED... PROTESTANTENBOND,
Zondag 14 mei

10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.)
uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg
Zondag 14 mei

10 uur:, dr. P. J. Richel van
Heemstede.
17 uur: dr. P. J. Richel, Cat. Z.24.

PAROCHIE H. AGATHA
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 6.30-7.30-

9 u. Hoogmis en 11 uur: in Het
Huis in de Duinen om 8.45 uur.
Om 19.30 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 uur; om 19,30 uur Lof. '

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 16 mei

15 uur: samenkomst in Pniël, Zui-
derstraat 3.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond 8 uur

bijbelstudie in Gemeenschapshuis,
kamer 4, ingang Willemstraat

HUMANISTISCH VERBOND'
Zondag 14 mei, 9.45 uur, 402 m, ra-
diotoespraak door drs. W. van Doo-
ren. Onderwerp: Van mens tot
mens.

1. C. Draijer jr.
2. L. J. v.d. Wérff
3. A. Hoekema ''34 21
4. C. Draijer sr. 34 27
5. P. Versteege -28 23
6. J. Ovaa . .,27 21
7. J. van der Werff 26 20
8. J. "van Dijk - • ., 27 . 28
9. Th'." ter Wolbeek' -f 24 19

10. M. Weber ' '!23 22
11. J. Schuiten : 22 20
12. F. van Beeni : 20 25
13. G. ter Wolbeek 20 26
14. J. Koper ;• 14 19
15. E. Fransen ! 9 29

Tafeltennisclub: „Shot"
Nu het competitieseizoen is ge-
eindigd kan een balans over de ge-
leverde prestaties - worden opgè-
maakt. Vier herenteams en het da-
mesteam van „Shot" nemen op de
diverse ranglijsten een behoorlijke
plaats in. Het eerste herenteam dat
voor het eerst uitkwam in de 2e
klasse, eindigde op de derde plaats.
Een zeer goede prestatie.

Ook de zes juniorenteams hebben
een prima debuut gemaakt. Het 6e
team behaalde in haar afdeling het
kampioenschap en promoveert hier-
door naar een hogere klasse.

Bij de gehouden 'onderlinge kam..
pioenschappen eindigde bij de heren
Martin Looman op de eerste plaats,
terwijl mej. E. van Aardenburg bij
de dames de zege behaalde. Junio-
renkampioen werd Robert Koeken-
heim. Aan deze winnaars werd door
de voorzitter een kampioensvaantje
uitgereikt.

Het verenigingsseizoen zal aan
het einde van deze maand worden
gesloten. In de eerste week van sep-
tember zullen in „De Witte Zwaan"
de wekelijkse clubavonden worden
hervat. Nieuwe leden kunnen zich
thans reeds aanmelden.

DAMES, DOET IN. DEZE -DURE
TIJD UW. VOORDEEL BIJ v

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon. 2682
750 gr. riblappen 3,75
750 gr. doorregen osselappen 2,7E
750 gram schouderkarbonade... 3,5(
750 gram ribkarbonade :. 3,75
500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:
100 "gram- ham en
1.00 gram gek. worst, samen. 0,85
100 gram pekelvlees en
100 gr. gekookte worst 0,7,
150 gr. gehakt 0,55
150 gram rosbief 0,9E
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr; gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst • en
250 gr. leverworst, samen ... 1,2E
Soeppakket l.OC
l busje weense worstjes 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens. ;•

Daar kunt u heen
Monopole:

Vrijdag 12 tot en met zondag l-
mei, 8 uur: film S.O.S. Pacific
Dinsdag 16 mei, 8 uur: film
prijs der zonde
Zondagmiddag, 14 mei, Z.SO uur
film Puntje en Anton
Maandag 15, woensdag n en donder
dag 18 mei: Operette Eine Nach
in Venedig

*
Stadsschouwburg:

Vrijdag 12 mei, 8 uur: Nederlands
Dans Theater.
Zaterdag 13 mei, 8 uur: Haagsche
Comedie met Een mal meisje

Huis te koop gevr.
lefst nieuwbouw m. gar.
Telefoon 4403 en 4160.

Nieuwe Volkswagens !

6 1 / 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opel Rekords '61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3632
en 4200. Ook VESPA en
SOLEX verhuur

P. FLIERINGA
Arts

dinsdag 16 mei
AFWEZIG

Andere Zandvoortse dokto-
ren nemen waar.

C. F. M. Robbers
Arts

AFWEZIG
van 15 tot 31 mei
In spoedgevallen nemen de
andere Zandvoortse artsen
waar.

evr. l of 2 ongem: of ge-
stoff. KAMERS m', keuk.
of gebr., v. perm. voor
_ezonde oudere dame. Wil
desgew in aug. weg gaan.
Br. nr. 3604 bur. Z.-Crt.

Echtpaar m. kind. en inw.
hulp zoekt voor juni t/m
okt. of voor juni
GEMEUB. HUIS
of gedeelte van huis)
m. tuin, 3 slaapk., badk.
en tel. Br. m. prijsopg.
onder nr. 117 PRAD, - Sar-
phatistraat 45, Amsterdam

Te huur gevr. v. aug.. voor
net gez., 7 pers. VIER
KAMERS en vr. keuk.-.Br.
m. prijsopg. nr. 3606"Z.Crt

KOOPRUIL voor nu of
later, Heemstede.
Aang. zonn. hoekhuis (5
krs) v. en a. tuin en ach-
terom, badk.
Gevr. Zandv. of omg. klei-
ner huis. Tel. 02500-35930.

Te koop gevr. in goede st.
verk. STRANDWAGEN.
Tel. 020-247150.

B.z.a. NETTE AFWAS-
VROUW o.i.d. Br. nr...3605
bur. Zandv. Courant:-. •

JONGEMAN (19 jr.) zoekt
weekend-bijverdienste. Tel.
02500-37356.

Opvouwbaar WANDEL-
WAGENTJE te koop^gevr.
Kostverlorenstr. 61, t. 2460

Voor al uw KLUSJES
ook autowassen en cleanen
tel. 4414.

Laat uw AUTO door ons
WASSEN of POETSEN
Ook aanneming van revi-
sie, reparatie en uitdeuken
A. v. Duyn, A. J. v. d.
Moolenstraat 54rd.

Aangeboden:

VILLIERS MOTOR 200 cc
1955 te koop. f 175,—. >
Telefoon 23ÏS. ;-}i!
Te koop aangeboden:

Enige wollen
Stnytna vloerkleden
door Groothandel op Jaar-
beurs gebr. ƒ 150,— p. st.
gr. maten. Niet v. nw te
ondersch, Evt. thuis te be-
zichtigen. Br. nr. 3602 bur.
Zandv. Courant.

Moederdag
•Carretje met:, 5 verschillen-
de lipsticks;''Max'!'Factor.

,1 ,' • «h :'•
Drogisterij . :', '

Blaaüboér
Haltest&at '46, telef.',i,?392

LAMBRETTA SCOOTER
te koop, i.g.st. ƒ 300. Br.
nr. 3607 bur. Z. Crt.

2 pers. BEDSTEL In. prima
staat m. ledikant ƒ 4.5,—
A. Snellens, Burg. Beeck-
manstraat 22.
Te koop: donkerblauwe
ZOMBRJAS, gr. maat; wit
en lila wollen VESTEN.
Telefoon 4160.
Te koop: weg-, plaatsgebr.
BERNHARDT PIANO in
pr. staat. Bill. prijs. Grote
Krocht 19, tel. 2510.

Te koop: l DRESSOIR, l
TAFEL en 4 STOELEN.
Mr. Troelstrastraat 42, te-
lef oon -1403.
HAAN met' zes KIPPEN,
7 mnd oud, pas aan de leg.
Te bevr. Koning, Ostade-
straat 11.
Weg plaatsgebr. te koop:
SCHILDERIJEN 19e eeuw
en pr. RADIO „Aristona"
m. autom. ingeb. pick-up.
Na 7 uur Koninginneweg
ISrood.
Te koop OLIESTOOK, gr,
cap.f zwaar eiken EETK.
TAFEL, . DRESSOIR, «
STOELEN. Kontnginne-
weg 6.

VOOR MOEDERDAG
kristallen karaffen. ƒ 3,-
kristallen schaaltjes

ƒ 2,50,
kristallen frults'chaal ~ "

ƒ "22,50
kristallen . .
suikersehaaltje ƒ 11,75
ovale spiegeltjes ƒ 2,50

jeanne' G. Doorman.
-Kunst, Antiek, Curiosa
KI. Houtstraat 113-115
Haarlem, telef. 11318

avonduren,. plm. ƒ 50 p.w.
Br. nr. 3601 bur. Z. Crt.

WIE WIL ons 's morgens
KOMEN HELPEN van 9-1
of van 9-12? W. v.d. Werff
Gasthuisplein 3' of alleen
voor de zaterdag.

Gevraagd:

NETTE JONGEN
plm. 16 jaar.

Vishandel
Kerkman & Loos

Haltestraat • 16, tel. 2473

KLEIJN voor AüTO's
FIAT SPIDER sport; met
zomer- en winterkap '56
VAUXHALL CRESTA 'SS
MERCEDES 220 S, schuif-
dak, autom. radio '55
FIAT 1100 de luxe
met LPG '60
FIAT 1100 de Luxe '59
FIAT 1100, schuifdak '57
FIAT 600 -met roldak '58
FIAT 500 '59
RENAULT Dauph.,sch.d. '57
FORDTAÜNUS 12 MX '57
VOLKSWAGEN ,. . '57
Ingeruild^, tegen speciale
prijzen (v.a. ƒ 750) ' te koop
VAUXHALL VELOX '54
FORD VERSAILLES '5
FIAT 1900 . ' ' " '54
Onze garantie: 3 maanden

rijden zonder kosten!
KLEIJN'S AUTOBEDRIJF
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen!)
Bentveld, tel. 02500-43068

Daar staat uw loagen
Inruilen, financ., garanti

Dagelijks geopend

Gevr. HULP, liefst vrij-
dags van 9-4 uur v. mei,
juni, juli en aug. Aanm.:
maandag a.s. Troelstra-
straat 58, tel. 2422. >

Zondag mei, 8 uur: Haagsche
Comedie met Familiegenoegens
Vrijdag 19 mei, 8 uur: Nederlandse
Comedie met Intermezzo.

Voor moeder
is het GROOTSTE GESCHENK nog te KLEIN
Daarom een nieuwe PHILIPS TELEVISIE
Haar wens om er samen van te genieten.
PHILIPS RADIO, nieuwste modellen,
met het hele gezin er naar luisteren
PHILIPS PLATENSPELER met
versterker voor stereo platen.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wanneer u heden belt kan het toestel nog tijdig in uw bezit zijn.
Wij zorgen voor'een prima ontvangst.
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde.
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg de betaling met u.

Erkend PhïÜps service-dealer" voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Gevr. WERKSTER voor l
dag of 2 oclit. p.w%,Cort
van der Lindenstraatr 36.

Gevr. Ie en 2e BANKET-
BAKKERSBEDIENDE.
Jaarbetrekking of seizoen.
J. E. Steenken, Gr. Krocht
20B, tel. 2695.

NET MEISJE gevraagd v.
de winkel of winkel en
huishouding. W. v. d. Werff
Gasthuisplein 3 of alleen v.
zaterdag. i
Gevr. ged. het seizoen 3
NETTE PERSONEN;- w.o.
beslist l manl., voor ver-
koop van ijs. Aanm. 'Kerk-
plein l, telefoon 2317.

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij-

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

MAAGTABLETTEN
de beste

U kunt -weer normaal eten!
Vraagt inl. b.d. importeur
LOUIS RIETBERGEN e.v.
Korenaarstraat 55, Rotter-
dam-6.

LOMPEN, KRANTEN
TIJDSCHRIFTEN

Haarden, kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!
A K E R S L O O T

Pakhuis' Schelpenplein 7
Telefoon 2845 . .

U belt en wij komen.

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij.
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Voor Moederdag
Zeer exclusieve

badfassen,
foilettassen
enz.
Drogisterij '• ' '-.

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2S2T

i Nu.,z elf schilderena
l Losse oliegrondverf I

a ƒ 1,25 per kg.
i Ouderwetse GLANS-?
| VERF a ƒ'2,25 p. kg J

VERF voor BIN-
NEN 'en BUITEN
Ook verkoop van
TOKCONLAKKEN

t Dutra-verfmalerij]
i N.Z.. Voorburgwal 251
f Amsterdam-G., telef.!
[43542 (naast Wijera) i'

(Moderne kleur-
specialisten).

; Verzending door
.geheel Nederland

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

'.< Hogeweg 58,- tel. .4166
.Geopend: van 9-17 uu,r
Zaterdag van 9-12 uur

• *'

Velo voor koelkasten
Grote collectie '

KOMPRESSOR reeds
vanaf .• ƒ 398,-
Permanente ' show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:. •
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

Voor VISITEKAARTJES
naar

Gertenbachs Drukkerij

Moederdag
Eerst bij

LANSDORP
kijken.

KERKSTRAAT 33,
TELEFOON 2359

Bij aankoop van een nieuwe camera krijgt u bij ons
f 7,50, f 10,- of f 15,- voor uw oude toestel
Ruime keuze l>ij uw speciaal zaak

FOTOKINO HAMBURG
GROTE KROCHT 19, TELEFOON 2510

Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

) . ' - ' • " . ' : - . " ' • • . - : ' • • • * .

VERHUUR VAN NIEUWE QPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS



Voor moeder:

CCSUNGLASSES

verfojjgliaar B9
de valaüan

Voos bet beter zfca*

Brilllenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien. -' Halteslraat 5 - Telefoon 2174:

vaste wastafels, wasbakken (ook onbreekbaar}, gei-
sers (ook Buta), gootstenen, mengkranen, closetpot-
ten, closetreservoirs, douchebakken, vvas-bad-comb.
linbouwbadkuipen, gas tussenmeter, gaskachels, ga-
sojaars. H. VAN LIESHOUT, Rcinwardtstraat 30,
telefoon 020-56310, Amsterdam.

Voor de tuin
Bloemzaden, violen,
Vergeetmijnietjes
Afrikanen enz.

Bloemenmagaz. ,Noord'
Telefoon 4320

M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraat

. VOOR GOED
SCHILDERWERK

Schildersbedrijf ~W EI KO
Vr. „ vrijblijvend prijsopg.
Amsterdam, v. Beuningen-
str. 68-1, tel. 795619, 190700

Prima rietmatten
voor- afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuirigrond bij elke hoeveel-
heid.

Wij zoeken voor onze modern ingerichte fabriek in het centrum van
Amsterdam

M E D E W E R K E R S
voor de vervaardiging van: - "
onderdelen voor verpakkings- en rekenmachines,
spuitgiet- en persmatrijzen voor kunststoffen,
onderdelen voor de vliegtuigindustrie,

*v . , brandstofpómpen en verstuivers voor dieselmotoren,
v'^j- ' speciaal apparatuur voor de gramo'foonplatenindustrie

Wijs kunnen_ direct plaatsen AI-L ROUND

center draaiers ?
fraisers
gereedschapslijpers

" voor A.I. gereedschapslijpmachine • .

•-•WIJ bieden:",. ,.,'. . . . .
-; ^ ~;•=;-:; -,..; Interessant werk in enkel- of kleinserie fabricage;-
_ , : ' • • > _ ^Vijfdaagse, -werkweek, dus. ^vrije„zaterda^;-c'^ . ... ,..; ,.
.„„..... .. - ~-yyejjéïJjk's gfatis schone werkkleding'. /''~ '~>'"~~

Goede sociale voorzieningen. " " ;
, , Vergoeding van reiskosten tot Amsterdam;

Aanmelden: schriftelijk, persoonlijk of telefonisch bij:

Machinefabriek BRANDT MOTOR PRODUCTEN N.V.
Slootstraat 8-16, ;Anjeliersstraat 195. Tel. 243594 of 240773.
Na telefonische afspraak is 's avonds solliciteren mogelijk.

'•ft'.

Triumph elasti
GEEFT ;

jeudige gratie
Triumph

presenteert

6 1 ctSt ! CHIC PS f 17.95

de elegante beha

Beide mets de nieuwe V-lijn,
die mooi separeert, .met elas-
tische, dubbele i.zijstükken,
voor volmaakte bewegings-
vrijheid.

PSLf 29.50

slank afkledende
long-line beha. I N T E R N A T I O N A L

De verkoop staat geheel onder leiding van
MEVROUW PETERS-SMIT

bekwaam corset specialiste met 30-jarige ervaring. Zij is gaarne
bereid U na telefonische afspraak persoonlijk te adviseren.
: ' • - ' ' • . ' . • 4

GROTE HOUTSTRAAT 110 -, HAARLEM - , TELEF. 10605
J t ' t.l - Ui* ; ïl

Geef met MOEDERDAG
een praktisch en welkom geschenk

Komt dus naat' ons, waar'u honderden van dezé"geschenken;il

vinden kunt!

JAPONNEN
in alle maten, modellen en prijzen, modieus en elegant v.a. ƒ 14,75

BADPAKKEN
van do vooraanstaande fabrieken zoals „Tweka", „Marina del
Mar", „Rose Mary Reid", „Cole of California", „Forma", enz. enz.
De nieuwste modellen in Helanca, Lastex, katoen in prachtige
dessins.
BIKINI'S in tientallen soorten vanaf ƒ 9,95

STURKA SPORTCOUTURE
Shorts en lange damespantalons • en kinderbroeken.
Ben keuze uit honderden stuks.

NYLON DUSTERS ƒ 19,75
NO-IRON CLOCQUé DUSTERS '. ƒ 15,95
NYLON GEWATTEERDE DUSTERS ƒ 29,75

NYLON ONDERJURKEN
De bekende merken Ballerina, Moni D vanaf .

.in alle kleuren en modellen
Nylon nachthemden, pyama's en baby doll's

ƒ 6,95

PULLOVERS, VESTEN
in wol, draion, glansgaren en katoen in tientallen variaties

NYLON KOUSEN
uitsluitend Ie keus, met en zonder naad ƒ l,!

ZAKDOEKJES, SHAWLS in een ongeëvenaarde keuze

Modemagazijn „DE WAAG"
HALTESTRAAT 40 - TELEFOON 2087 ,".
Het huis waar v, de gerenommeerde merken'
in uitgebreide heuse leunt vinden! '

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen) '
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogëbedrijf C. Waaning, '
Kostverlorenstraat 68' ' .'.'.

2424- Autobedrijven ,Jtinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs Drukkerij,
Zandvoortse Courant

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233 ;

• ACCOUNTANCY
• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES
Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

In een wip
schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER, keus
uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week
Uw oude stofzuiger heeft in-
ruilwaarde!
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

BINNENVERINGMATRAS
15 jaar garantie, 80 .K 190 ƒ 52,50
Keurkapokmatras, 80 x 190 ƒ 59,75
Vlokmatras, 80 x 190 ƒ 24,95
Divanbcd, 15 j. gar., 80x190 ƒ 26,50
Ledikant met voetbord,

15 jaar gar., 80 X' 190 ƒ 49,—
Etagebed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 ƒ 67,50
Dubbeldivanbed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 ƒ 78,-
Wollen dekens: ƒ 13,95; ƒ 14,95;
ƒ 15,75; ƒ 16,75; ƒ 17,50; ƒ 17,95;
ƒ 19,75 ƒ 20,95; ƒ 24,75; ƒ 27,95;
ƒ 29,75 enz.

Beddenmagazijn

W.H.Kemper
Haltestraat 21, tel. 2219 en 2501

NYLONKpUSEN
NYLONKÖUSEN '
NYLONKOUSEN
NYLONKÖUSEN
NYLONKÖUSEN
NYLONKÖUSEN

Voor MOEDERDAG
de grootste keuze
bij Nooy

Honderden profiteerden hier
reeds van.

1 QO zonder en
jv/O met naad

Fantastisch mooi!
DIVERSE ANDERE
LEUKE GESCHENKEN

Bosch koelkasten
Model 1961

HOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,- nu ƒ 468,--
Type KG 140 T ƒ 608,— nu ƒ 518.—
Type GA 150. .ƒ 648,— nu ƒ S58.—
Type GK 180 ƒ 858,— nu ƒ 728.-

5 jaar garantie

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 TELEFOON 2484

Voor Moederdag hebben we
geschenken voor elke beurs!

Grote keuze beeldige ONDERJURKEN
vanaf ƒ 4,10 tot ƒ 9,75

met lange en .korte mouw vanaf ƒ 10,45
WOLLEN JUMPERTJES
WOLLEN VESTEN in vele soorten -

Weer voorradig onze zeer
mooie nylons voor f 1,45
Fijne naadloze kous ƒ 1,98
Nylons met overtone lave'hiel
van ƒ 2,95 nu ƒ 2.2S

Uitgebreide keuze in zakdoekjes, tafellakens,
scJiortjes, bad- en theedoeken, pyama's, enz.

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a, telefoon 2099

14 mei Moederdag
Een werkelijke verrassing voor moeder is een

GOEDE ZONNEBRIL
met optisch verantwoorde glazen, of een zon-
nebril op sterkte van moeders bestaande bril!

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
Poststraat 12;,t/o consultatiebureau

. ; - . , , . Telefoon 4395. • , , . - , . . - '
Leverancier alle ziekenfondsen

MOEDERDAG
Nog net tijd voor een nieuwe LEESBRIL

Moeder kijkt er door
Vader kijkt er tegen aan
't Kan niet mooier.

BRIILENSPEGIAUST LOOMAN
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier

Haltestraat 5, telefoon 2174

De rijdende Kaaswinkel
heden VRIJDAG 12 ME

snd onder de naam

HET KAASHUIS
MARSMANPLEIN 3, HA.
Telefoon 02500-62983

F. van der Staay & Zoon

heeft heden VRIJDAG 12 MEI een FILIAAL
geopend onder de naam

MARSMANPLEIN 3, HAARLEM-NOORD
Telefoon 02500-62983

Zandvoort, Marisstraat 33

Bekende
levensverzekerings

maatschappij
vraagt voor haar bestaand agentschap in Zand-
voort, Aerdenhout en Heemstede een

agent-
incasseerder

in vaste dienst, wiens taak zal bestaan uit het
afsluiten van verzekeringen, het incasseren van
premiê'n, en het voeren van administratie.
Aan jong, energiek persoon wordt prettige, zelf-
,s,tandige werkkring geboden. Voor inwerking-
en opleiding wordt zorg gedragen.
Condities:
.vast sala-ris, provisie, premievrij pensioen.
Eigenhandig geschreven- • sollicitaties, met be-
schrijving van opleiding ,en levensloop .tworden;

'Ingewacht onder nr. 3603 bur. y.d._Z. Crt. .~',.ƒ



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCH&UB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

U het allernieuwste -

J.
Electro-radio-technisoh bureau
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

14 mei
moederdag

ECHT EEN DAG OM MOEDER
EENS 'EXTRA' TE VERWENNEN

NYLONS
„Altijd" loelkom
De nieuwe
modekleuren!
Met en zonder naad

LIBELLE SUPP-HOSE
100% nylon steunkous
„Ideaal" tegen pijnlijk
vermoeide benen
Nu óók
naadloos .. 16,90

DUSTERS
De allernieuwste
modellen. Mooie dessins
in katoen, nylon, satm
feutre, cloqué enz.
Vele soorten zijn
no-iron!
Zeker een „wens"
:van moeder, •! O "TC
vanaf Itj lu

HUISHOUDJASSEN
in wit en diverse
pasteltinteu!
Vlot model met boot-
hals en 3/4 mouwen.
No-iron. A* Mf-
'n Ideale jas lUjtu

Wat dacht u van zo'n heerlijk VELDBED
Waar moeder zo echt op uit kan rusten in de
bij camping, enz. Komt u eens kijken?

tuin,

'n Pracht geschenk
voor de „moderne"
moeder
no-iron duster 29,75
met bijpassende pyama,
baby-doll en
nachthemd.
Prijzen resp. QO "7R
„Iets moois" ^öf 1 w

ONTBIJTGARNITUREN
'n Rijke kollektie in de
modernste dessins.
BH.DDOEKSETS
Baddoek met
washandje Q, QC
Leuk verpakt ...w«3«
BADLAKENS
Aparte dessins in een '
grote verscheidenheid!

In onze vernieuwde bonne- -a nirrrfta n» rkircr-cterie-afdeling brengen wij «OKKEN, BLOUSES,
u een „kour-koiiektie" VESTEN, SHAWLS enz.

VOOR
„WELKOME" GESCHENKEN

NAAR J. Th. KORT GROTE KROCHT 30—36,
TELEFOON 2666

Vlug, netjes en'
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/H J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk
TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307,

Voor al uw METSEL-
WERK naar W.Driehuizen
Marisstraat 13, tel. 3891.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

AMANDA BALKE
VOETKUNDIGE

ACHTERWEG l
Afspraken via tel. 2185
Behandeling aan huis.
Corr. adres: Wouwerman-
straat 27/1, Haarlem.

MONOPOL '
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie.
Telefoon Amsterdam 02G-
715797, Lutmastraat 89.

Zondag 14 mei moederdag
Verwen moeder op haar dag met een taart naar haar smaak!

slagroom, chipoSata, mocca,
chocolade roomtaarten

en nog diverse andere smaken.

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

PRESBURG'S
voetbed-sandaal
van prachtig rundieder en met oersterke .„vibram"-
rubberzool. Een en al comfort. Geheel leer-gevoerd.
De naam zegt het reeds: de voet rust erin als in
een bed. Verrukkelijk in het dragen: licht, luchtig
en buigzaam. En... gezien de buitengewone kwa-
liteit óók nog zeer voordelig!

In bruin
of beige

Maten:
32-36 12.95
37-40 ... .• 13.95
41-46 14.95

PRESBURG
Grote Houtstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIOEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM
AMERSFOORT .- UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN • BREDA • GRONINGEN

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
deu, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Zondag 14 mei Moederdag
Doet nu reeds uw inkopen. Wij heb-
ben een grote sortering in luxe- en
huishoudelijke artikelen, Tomado-
en Brabantia-artikelen, Boldoot Eau
de Cologne en zeep, Vinolia lotion,
kop en schotels, Sola artikelen. Er
is te veel om op te noemen.

Het Wonder van Zandvoort
Swaluëstraat 9, telefoon 2418

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a.
bakkerskleding, koksmutsen, slof-
fen en broeken, overalls in wit,
khaki en blauw. Gesorteerd in
heren overhemden, dames dusters,
Oolc voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen, matjes enz.
bij het van ouds bekende adres
A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Zomerschoenen!

Grote Krocht 13
Annex reparatie-inrichting

14 MEI MOEDERDAG
KOFFIEMOLEN 15,50
STRIJKIJZER 9,75
STRIJKIJZER met
regelaar 24,50
MIXERS, Tornado 9,50

Philips MIXERS 47,50
BROODROOSTERS 19,50'
WANDLAMPJES ' 6,95
SCHEMERLAMPEN ... 6,95
Ziet onze collectie

chuilenburg
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur; zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 12 t/m ZONDAG 14 MEI, 8 uur
E ddie Constantine, Eva Bartok,
Pier Angeli in

S.O.S. Pacific
Alarm in de Pacafic en Eddie grijpt in!!

DINSDAG 16 MEI, 8 uur "
Saclia Distel, Danik Patisson

De prijs der zonde
Een avontuurlijke film over gangsters, kame-
raadschap en liefde. 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 14 MEI, 2.30 uur
Erich Kastner's

Puntje en Anton
Een vrolijke film voor mensen tussen de 7 en
77 jaar. Alle leeftijden.

MAANDAG 15, WOENSDAG 17 en DONDER-
DAG 18 MEI Zandvoortse OpereCtevereniging
met „EINE NACHT in VENEDIG".

H.H. Hotel-café-rest- en pensionhouders
schenkt uw Duitse gasten origineel Duits Uier

van de beroemde .

Westmark Brauerëi
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Moederdag
bloemendag
Bouquetten of een mandje
opgemaakt voor moeder

BLOEMENHUIS
A. H. v. d. M E IJ
Haltestraat 65, tel. 2060

Elke dag verse bloemen f - - ~--v
Wij bieden ze u in vele„ variëteiten! ^ „

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en G-RAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten bloemzaden en bol len

VOOR MOEDER
Pracht sortering NYLONS
met en zonder naad vanaf ƒ 1,98

JANSEN en TILANUS
Katoenen nachthemden
Baby-Dolls

„KOALA" PYAMA'S
DAMESONDERGOED
CAMISOLES, ook ronde hals
CHARMEUSE ONDERJURKEN,
ronde hals

Ook grote maten.
Nylon jupons
Nylon onderjurken, rijkelijk afgezet met
kant

PETER PAN BADPAKKEN
„DELANA" HELANCA BADPAKKEN

Fantastisch elastisch
Prachtig aansluitend
Slank afkledend
Snel droog - motvrij

LINNENGOED
DRALON ONDERGOED, warm als wol

U slaagt tenslotte bij

AD. NOTTEN
' HALTESTRAAT 59, telefoon 3398

Voorzorgzegels nemen wij aan.

Elke fijnproever:
prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Redaktie en ~
administratie: -
Achterweg l
Postbus 23
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

Z AM D VOORTS E COURANT
"":\ voor Zandvoort, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

/s Het de andere levensstijl f

Aantrekkingskracht van Frankrijk
op de Hollandse toerist is groot

Frankrijk is een land, dat velen aantrekt. Misschien door de geografische
ligging, of de mensen van het land zelf? Misschien, door het landschap?
Maar Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk hebben toch ook hun bekoring,
of trekt het Romaanse? Het is moeilijk het juiste antwoord te geven.
Frankrijk is een land, waarnaar men steeds weer terugverlangt. Wanneer
men met een auto via België het land binnenrijdt en met grote letters
, jjA* FRANCÊ" op hét bord langs de weg ziet staan, dan wordt er
ruimer adem gehaald en speelser op het gaspedaal getrapt.

Misschien doordat' men als bewoner
van een overbevolkt-land een land
met ruimte betreedt? Ongetwijfeld,
heeft dit op de dicht op elkaar wo-
nende Nederlanders invloed. Maar
er is meer. Men vindt in Frankrijk
ook een andere geest, een andere
stijl van leven. Wég zijn de Hol-
landse nuchterheid,- de strakke lijn
en de gelijkvormigheid van de hui-
zen. Men mist hier de strenge or-
ganisatievorm en degelijkheid van
de noordelijke landen. Zodra men
het eerste het beste café-tabac bin-
nenstapt, dan proeft men de Franse
sfeer, de natuurlijke nonchalance,
de Fransman eigen. Het niet weg te
denken glaasje „rouge" op de toon-
bank, de penetrante geur van de
zware Franse tabak, die de meeste
Nederlanders met geen mogelijkheid
roken kunnen, de sterke zwarte
koffie in een groezelig_ klein kopje
en de abnormaal;- grot'e theelepel.
Als men dan een „sandwich jam-
bon", bestelt en met pijn en moeite
vanwege de misschien niet al te
sterke kiezen het vers-knappende
stokbrood l knabbelt, wel, dan
voelt men zich weer opgenomen in

- flat uitgestrekte land, met zijn vele
deugden- en zijn even zovele ge-
breken, waar men soms dagen heeft,
dat men ..de gehele Franse Repu-
bliek naar" de maan verwenst, om-
dat de 'facteurs weer eens staken
om vijf procent meer.

Maar kent .de" Nederlander Frank-
rijk wel? Als men de advertenties
van de reisbureaus leest, blijken al-
leen de Rivièra en Parijs, de moeite
waard ,te, zijn om een reis naar, dit
land te ondernemen. Het is ook de
moeite waard, maar is dat alleen
het aantrekkelijke van Frankrijk?
Neen, er valt meer'te genieten. Tal-
rijke mogelijkheden zijn er op elk
gebied. Het is bijzonder boeiend
dwars door de Pyreneeën te trekken.
Het Pyreneeëngebied is fascinerend
van Oost tot West. Hier, in het mid-
den' van dit grootse berglandschap,
leeft nog de wilde beer en is de
^rotse adelaar heer en meester in
zijn domein. De hoogste toppen zijn
bedekt met eeuwige sneeuw en op
'de smalle bergpaadjes is het ezeltje
de expediteur zonder concurrent.
- In de contreien van de rivier de
Tarn — gelegen tussen Auvergne
en de Pyreneeën — kan men uren,
ja dagen wandelen zonder een ster-
veling tegen te Komen. Ais een
blauw lint slingert de Tarn door het
landschap, dat van een zeldzame,
woeste schoonheid is.

Een ander weinig bezocht, maar
mooi gebied is dat van Auvergne,
een middelhoog berggewest. Bergen
zijn bergen, maar niet in Frankrijk.
Elke bergstreek is er anders; de
vorm van de toppen en dalen, het
gesteente, de bevolking en de bouw
van de dorpen, ieder Frans berg-
gewest heeft zijn eigen aspect.

Auvergne, waar fle Franse staat
duizenden .francs aan spendeert om
door een intensieve propaganda
meer toeristen naar dit rayon te
lokken. Overigens geen bedrieglijke
reclame, want Auvergne is een boe-

Opening

Riche-Bad
woensdag-
middag 17 mei

Neemt nu
een abonnement!

iende landstreek, vol legenden en
spoken.-(!), van ruisende bekenden
bekoorlijke valleien. De bevolking
is misschien wat stug en bijgelo.vig,
maar uit haar gezichten spreekt
karakter.

In het oosten de Alpen, zich uit-

strekkend van Genève tot aan de
Middellandse Zee. Een gebied, dat
bekend is door zijn schilderachtige
ooerendorpjes en vele soorten ca
menbert, de Vogezen, een territoir
van dennebossen en geneeskrachtige
bronnen.

En dan is daar die lange kronke-
lende westkust, van Zuidcoote bij
de Belgische grens tot Hendaye bij
Spanje. Is er een andere kust in
Europa, die zulk een gevarieerd
beeld te zien geeft als de westkust
van Frankrijk? Beginnend met een
schrale duinenrij in het roemruchte
Frans-Vlaanderen, overgaand in
kalkrotsen bij Normandië en gelei-
delijk aan een zuidelijker aanzien
krijgend bij het naderen van de
warme golfstroom. De kust van
Bretagne, die in sommige opzichten
aantrekkelijker is dan die van de
Cote d'Azur en vaak even zonnig,
maar in ieder geval minder druk,
minder prijzig en minder snobis-
tisch. Waar eveneens de zuidelijke
flora in al haar kleurenpracht voor-

Bergdorp in Auvergne

komt en in september het binnen-
land één grote bloeiende heidevlakte
is. Afwisselend zijn de landschappen
aan deze uitgestrekte kust en daar-
achter is een even afwisselend en
interessant achterland.

Tot slot zij nog gewezen op de
kastelen langs dfe Loire en de vele
wijnstreken, die ieder haar „eigen
wijn" voortbrengen. Daarmee is
heel, heel oppervlakkig een beeld
van Frankrfjks bekoorlijkheden ge-
schetst.

Wat de financiën betreft: Frank-
rijk is niet zo duur als algemeen
verondersteld wordt. Hieronder vol-
gen enige gegevens.

Daar Frankrijk niet zo overbe-
volkt is als Nederland, genieten
kinderen vele voorrechten. Zij ver-
krijgen aanzienlijke redukties in
openbare vervoermiddelen, pensions,
hotels, kampeerterreinen enz. De
Franse spoorwegen verstrekken 30
tot 50 % reduktie aan grote gezin-
nen, groepen en verenigingen, voorts
bij lange trajecten enz. In Frankrijk
zelf kent men speciale weekend-
tarieven (reduktie 30 tot 50 %).

Automobilisten kunnen 200 liter
benzine tegen gereduceerde prijs
verkrijgen.

Op sommige kampeerterreinen —
meestal gemeenteterreinen — be-
hoeft geen kampeergeld te worden
betaald. De terreinen zijn ingedeeld
in vier klassen van comfort. Kam-
peerders doen verstandig om een
flink voorraadje levensmiddelen
vanuit Nederland mede te nemen:
dat zal hun een belangrijke bespa-
ring geven. Speciaal kaas, ontbijt-
koek, biscuits, boter, margarine en
chocolade verschillen scherp In prijs.

Vanaf 5 NF (circa ƒ 4,-), heeft
men reeds een behoorlijke 2-per-
soons hotelkamer.

Degenen, die de Franse taal niet
beheersen en verzekerd willen zijn
van een volledig menu, doen het
beste zich te begeven naar de „Res-
taurants de Tourisme" — aangeven
door emaille schild met roodblauw
opschrift — waar men reeds voor
3,50 NF een uitstekend diner t je kan
krijgen. Mocht men wijn bij de
maaltijd wensen, kies dan altijd een
restaurant, was>r de wijn bij cle
totaalprijs is inbegrepen.

De prijs van een hotelkamer en
volledig pension (ontbijt en twee
warme maaltijden), loopt vanaf
14 NF per persoon per dag., Na vijf
dagen meestal reduktie.

De meest geschikte vakantie-
maanden voor Frankrijk zijn: mei,
juni, juli en september. Verblijf-
kosten — speciaal huurprijzen van
pensions en bungalows — zijn dan
belangrijk lager. In Frankrijk kent
men zo goed als geen vakantie-
spreiding. Daardoor is het soms
moeilijk in augustus (de maand,
waarin blijkbaar alle Fransen verlof
nemen), een geschikte hotelkamer
te vinden.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVO ORT

De burgemeester is verhinderd op
17 mei spreekuur te houden.

dat je. daal &y, &e,n,t
Roofdierengalerij

Zo nu en dan gebeuren er in ons
bar saaie wereldje nog wel-eens din-
gen, die de burger zo al geen moed
— maar toch zeker een hoop ple-
zier geven. Neem nou die Avro-
landdag op Hemelvaartsdag in
Apeldoorn. Je moet wel een bij-
zondere zwartkijker zijn, vrienden,
om in dat geval niet -een flink stuk
spontane levensvreugde te willen
zien. XJ kent de gang van zaken
tijdens dat gedenkwaardige festi-
val, de berichten in de pers hebben
er niet om gelogen. Maar zie het
vooral niet te somber in. Natuur-
lijk,_politie en militairen hebben de
orde moeten herstellen en daar zijn
ze tenslotte voor. En geloof maar,
dat die knapen van het naburige le-
gerkamp een gezellige middag heb-
ben gehad. Ze hebben met de kop-
pels, waarvan het koper altijd net-
jes gepoetst moet zijn, op nozems
los getimmerd, zo stond het in de
krant. Eén ding moet me hierbij
van het hart: ze noemen iedereen,
die herrie veroorzaakt meteen maar
een nozem. Het kon wel eens zijn,
dat er onder die krantenlui veel
meer nozems schuilen dan men ver-
moedt; Maar daar gaat het hier
niet om. En ik kan moeilijk m'n
eigen collega's afvallen. Ik hoop
dat u daarvoor begrip kunt op-
brengen, vrienden.

Weet u overigens, dat Zandvoort
aan de rand van algehele vernie-
tiging heeft gestaan? Dat kwam
zo: Rex Gildo logeerde bij Bouwes.
Non moet u me niet vragen: wie is
Rex Gildo? Ergens moet er eens
een schoolmeisje zijn geweest, die
dezelfde vraag stelde. Ze werd ge-
molesteerd door haar vriendinnen,
die meteen maar een Rex-fanclub

oprichtten en daarmee de held
hunner dromen behoorlijk lastig
vielen. Overigens is hem dat ge-
gund. Enthousiasme kan soms tot
krankzinnige dingen leiden. In
Apeldoorn hadden ze — als 't even
had gekund — uit pure bewonde-
ring de Blue Diamonds aan repen
gesneden. En hier in ons stijlvolle
dorp aan de zee hebben teen-
agers dagenlang Bouwes bezet ge-
houden. U weet dat niet zo precies,
omdat men hier met gruwelbericht-
geving nogal karig is.

Heus, vrienden, 't is er warm toe-
gegaan. Er hebben zich wilde to-
nelen afgespeeld in hotel Bouwes.
De arme Rex moet er overstuur
van zijn geweest. Nou is het be-
kend dat dergelijke lieden een niet
al te sterk zenuwgestel hebben.
Dat komt natuurlijk door de onver-
droten studies, die ze maken op het
gebied van de kuituur en de klein-
kunst, studies, die in zeldzame ge-
vallen uitgroeien tot een vorm van
kunst, die bijna niets menselijks
meer heeft. Zo iets is er nou met
Rex aan de hand. Want als u zijn
stem op de keper beschouwd, los
van zijn alleraardigste persoon, dan
moet u toegeven dat de jongen na-
genoeg niet zingen kan. Ik voor mij
geloof dat de teenagers dat juist
zo prettig vinden. Er komt iets van
een soort moederlijk gevoel bij die
meisjes los. Ze hebben medelijden
met een knaap, die zich verbeeldt
te kunnen zingen en dan nemen ze
hem in bescherming, ze kussen zijn
foto en ze plakken zijn handteke-
ning'op hun petticoats.

De teenagers uit de omtrek wa-
ren opgerukt naar Bouwes. Waar-
schijnlijk om hem levend te villen

en de onderdelen van zijn gebeente
onder elkaar te verdelen. Ijlings
opgeroepen hulptroepen wisten de
bedreigde held voorlopig uit de
lieftallige klauwtjes van de met hun
emoties worstelende juffers te hou-
den. Om tien uur 's avonds werd de
toestand kritiek. De waarnemend
korpschef overwoog toen de mede-
werking van het leger in te roe-
pen en na een fel en hartstochtelijk
beroep op Den Haag, geformuleerd
in een bewogen telefoongesprek,
kreeg genoemde politiefunctionaris
gedaan dat gepantserde eenheden in
gereedheid werden gebracht in de
legerplaats Budel. Inmiddels wier-
pen horden van teeners zich op het
hotel, dat op z'n grondvesten dreun-
de. Ze klommen op het dak, ze
wrongen zich door luchtkokers, ble-
ven hier soms in steken en verstop-
ten daarmee de toegang tot de ver-
trekken van Rex Gildo, die de nacht
wakend en badend in z'n angst-
zweet doorbracht, temidden van z'n
lijfwacht, die het bijzonder moeilijk
had. Ruiten sneuvelden in alle gan-
gen en de extra portier, die de wei-
nig benijdenswaardige taak had de
deur van Rex' kamer te bewaken,
werd op een gegeven ogenblik op-
getild en naar buiten gedragen.
Men begon toen de deur te fovce-
ren, terwijl andere afdelingen meis-
jes traangasbommen en handkussen
wierpen. Alleen het ongeorganiseer-
de in hun optreden en mede door 't
feit dat de schoolmeisjes zelf over-
mand werden door slaap, heeft
voorkomen dat Rex volkomen ver-
nield is. Hij heeft een lichte shock,
maar daar merk je niets van als hij
optreedt. Gelukkig maar, want het
zou de dames weer nieuwe tranen
hebben gekost.

En de meisjes gaan door met te-
gen Rex' foto te fluisteren: „Ik heb
je lief!"

Ja hoor, er gebeuren soms nog
wel echte leuke dingen In onze
grauwe wereld.

BARTJE

Wachtverbod
De waarnemend korpschef van poli-
tie maakt het publiek er nogmaals
opmerkzaam op dat gedurende de
zomez-maanden voor de Boulevard
Paulus Loot (Zuld-Boulevard) een
wachtverbod geldt. Bij geconsta-
teerde overtreding wordt proces-
verbaal opgemaakt.

Dierenbeschermers bijeen
De jaarlijkse algemene "lederiverga-
dering van de plaatselijke afdeling
van de Vereniging voor het welzijn
der dieren, wordt op vrijdag 26 mei
in hotel Keur gehouden. De agen-
da vermeldt o.m. verslag van pen-
ningmeester en kascommissie; ver-
slag E.H.B.O.-dienst; -voorziening in
de vacature wegens periodiek af-
treden van mevr.;'C. E. Kraan-
Meeth; genoemd bestuurslid stelt
zich opnieuw herkiesbaar.

Uit de bocht
Zondagmiddag vloog de 21-jarige
G.H.H, uit Amsterdam met zijn
motor op het circuit uit de bocht.
Met een hersenschudding werd het
slachtoffer naar het Grote Gast-
huis in Haarlem vervoerd.

Ontvreemd
Op de Zandvoortselaan, nabij de
voormalige duinmanege, werd jl.
zaterdag een bromfiets ontvreemd.
In de nacht van zaterdag op zon-
dag werd een op de Boulevard Bar-
naart geparkeerd staande auto ge-
stolen.

Rustige zondag voor ZRB
J.I.. zondag is de _Zandvoortse Red-
dingsbrigade gestart met de bewa-
kings- en patrouilledienlte'n langs
het strand. Het werd een rustige
zondag voor de vrijwilligers'van de
brigade. Het aangekondigde zomer-
weer liet verstek gaan en-'de's't'fand-
bezoekers bleven weg.

Een tweede prijs
J.l. zaterdag nam een wandelgroep
samengesteld 'uit leöen van beroeps-
en de reserve-gemeentepolitie, deel
aan de jubilieum-glasstadmars te
Eeerdam. De groep behaalde een
tweede prijs.

Aanrijding

Zondagmiddag vond op ~de Haar-
lemmerstraat een aanrijding plaats
tussen twee auto's. Beide voertui-
gen werden licht beschadigd. Per-
soonlijke ongevallen deden zich niet
voor.

Vergadering E.M.M.
Verleden week dinsdag vond in het
Gemeenschapshuis de jaarvergade-
ring plaats van de woningbouwver-
eniging E.M.M. In zijn openings-
woord memoreerde de heer W. M.
B. Bosman, de bouw van 37 galerij-
woningen aan de Noorderduinweg
en 20 eengezinswoningen aan de A.
J. van der Moolenstraat. Met alge-
mene stemmen werd een voorstel
van het bestuur aangenomen in de
nabijheid van "de Noorderduinweg
grond aan te kopen voor het stich-
ten van 44 woningen. De huur van
de woningen wil men stellen op on-
geveer ƒ 75,— per maand, k"plus
f 9,30 aan vaste lasten.

Bij de bestuursverkiezing werd de
heer D. van Dijk, W. M. B. Bosman
en D. van Duijn herkozen. In de
bestuursvacature, ontstaan door het
overlijden van de heer A. Molenaar,
werd de heer A. J. van der Moo-
len benoemd.

Expositie in Leeuwarden

Tekeningen en etsen van de In
Zandvoort woonachtige kunstenaar
Pieter Giltay gijn vanaf zaterdag IS
mei tot SI mei te bezichtigen in de
kunstzaal van Hulsen te Leeuwarden



LUNAPARK van 18 MEI t.m. 22 MEI LUNAPARK
Terrein bij de Herenstraat

Cake walk, zweefmolen, swmgxnill, schiettent, prijzenpateis,
emotiebaan, betoverd slot, enz. enz. Terrein bij de Herenstraat

FAMILIEBERICHTEN

S) ©
^ Enige algemene kennisgeving -
'S Heden, 16 mei 1961, op onze traditionele trouwdag, Is in
§? Melbourne (Australië) in het huwelijk getreden onze geliefde
<g zoon
f) Petar van Oostendorp jr.
sj met
S tnej. ElfrUdo Schmidtbaxgan
Ij Zandvoort, 16 mei 1961
w P. van Oostendorp sr
|j . G. E. van Oostendorp-Dankbaar
's) Melbourne, 16 mei 1961
§ 9 Lesdenstreet, East Bentleigh (Vic.) Australië

w Tevens gedenken wij heden, 16 mei 1961, met grote dankbaar-
|j heid de dag, dat onze geliefde ouders, groot- en overgrootouders
|j Herman» Joh«nnes Dankbaar
« en
H Sophia Chilstina Spaargaren
w 55 lange huwelijksjaren lief en leed met elkander gedeeld
|j hebben. Dat zij nog vele, vele jaren in ons midden mogen blijven
© • Is de innige wens van ons beiden, onze kinderen en klein-
ô kinderen.

Zandvoort, 16 mei' 1961
P. van Oostendorp sr
G, E. van Oostendorp-Dankbaar
Ellen - Anjo
Peter - Elfriede
Joni - Jan Peter

Resultaten van puzzelrit
De uitslag van de avondpuzzelrit,
die j.l. zaterdagavond door de Mo-r
torclub Zandvoort werd georgani-
seerd, luidt als volgt:
Auto's: 1. J. C. Lakemond, RAC-
West, 10 p.: 2. H. J. Maarschalk,
Santpoort, 10 p.; 3. H. Heester-
mans, Bovenkerk, 12 p.; 4. M. Schil-
der, MC Alkmaar, 13 p.; 5. H.. J.
Lampier, Zandvoort, 14 p.; 6. R.
Samson, M.C. Zandvoort, 14 p.; 7. J.
W. Maarschalk, Santpoort, 15 p.;
8. S. P. Bakker, Haarlem, 16 p.; 9.
Th. L. Jansen, MC Zandvoort, 16 p.

Motoren: 1. A. Kauffmann,
M.C. Haarlem, 15 p.; 2. .A. J.
M. de Graaff, Lambretta Club,
Haarlem, 16 p.; 3. A. J. Polder-
vaart, M.C. Rijnland, 16 p.; 4. J.
Sellmeijer, Lambretta Club Haar-
lem, 19 p.; ,5. J. J. 'Prent, M.C.
Zandvoort, 20 p.
. Aan deze rit namen 45 auto's en

17 motoren deel.

Ranglijst Zandvoortm.
De eindstand
klasse a, luidt
S.R.C.
Vitesse '22
V.V.A.
Purmersteijn
Watergr.m.
Q.S.C.
V.V.B.
Zandv.m.
Ale. Victrix
West-Frisia
Kennemers
W.F.C.

in afdeling
als volgt:
22 13 4 f
22 11
22 11
22 12
22 12
22 10
22
22
22
22
22
22

7
7
7
6
l 10 11
3 3 16

4 11
5 11

west, 2e

30 53-30
29 55-48
28 50-39
27 42-31
27 43-42
26 50-32
21 39-36
20 38-43
18 46-37
17 34-46
12 26-54
9 25-63

greet kuntz-zonjee
schoonheidsspecialiste

frans zwaanstraat 88
tel. 02507-2338

behandeling volgens afspraak

Tennisclub „Zmndvoort"
Uitslagen competitie zondag U mei:

TCZ 1-Groenendaal l 7-1
Bloemendaal 4-TZC 2 4-4
TCZ 3-Hëemstede 5 3-5
DEM 2-TZC 4 3-5

Uitslagen jeugdcompetitie
woensdag 10 mei:

TCZ 1-Brederode 2 3-1
W.O.C. 2-TCZ 2 1-3

Op Pinkstermaandag zal voor de
leden een onderling tornooi worden
gehouden.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

304S, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau VreemdfKn-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

•42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 366, Bentvele
SAAB service-dealer

2071 Sorlogebedrijt O. Waaning,
Kostverfôrenstraat' 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Bsvé
Grote Krocht 17

2185 Gertenbachs .Drufcfcerv, l

Zandvoortst Courant

P.V. „Pleines"
De p.v. Pleines hield zondag 14 mei
een wedvlucht vanaf St. Ghislain
over een afstand van 223 km. Ge-
lost om 7.30, arriveerde de eerste
duim om 10.47 uur.
H. Lansdorp l, 14.
K..Driehuizen 2, 11, 13, 16, 20, 26.

\. Driehuizen 3, 5, 8, 15, 18, 21.
!. Visser 4, 7, 9, 25.

R. Driehuizen 6 10.
W. Driehuizen 12, 23.
A. H. Daane 17, 24.
K. Kramer. 19. ;
A. Dorsman 22.

P.V. „Phoenix"
De p.y. Phoenix hield j.l. zondag
een: wedvlucht vanaf St. Ghislain
over een afstand van 223 km. Ge-
lost om 7.30 uur,- arriveerde de eer-
ste' duif om 10.33. -'
Th. v. d. Meulen !,"• 2, 3, 5, 11, '17,

19, 20; 23. r '
R. Engelander 4, 14] 22.
J. Koper 6, 8. •
Corn. Koper 7, 18.
J. Donker 9, 12, 21, 24, 26, 27.
R. van Gijtenbeek' 10, 16, 25, 28.
R. Benjamins 13, 15.
J. de Leeuw 29.

Zeepost
Met de volgende achepen kan lae-
poflt worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip v»r-
meld.
Argentinië: ts. Libertad, 16 mei en

ss. Uruguay Star, 18 mei.
Australië: ss. Orsova, 16 mei en

ms. Munsterland, 17 mei.
Brazilië: s.s. Urugay Star, 18 mei
Brits Oost-Afrika: 'ss. Ferdinand de

Lesseps, 18 mei.
Canada: ss. Maasdam, 17 mei;

ss. Rijndam, 18 mei.
Chili: ms. Wien, 18 mei.
Indonesië: ss. Neleus, 16 mei.
Ned. Antillen: ss. Baarn, 16 mei en

ms. Mataram, 17 mei.
Nieuw-Zeeland: ms. Matarum, 17/5.
Suriname: m.s. Oranjestad, 17 mei;
Unie van Zuid-Afrika en Z.W. Afri-

ka: ms. Annenkerk, 16 mei en
ms. Windsor Castle, 18 mei.

Inlichtingen betreffende de vereen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

Daar kunt u heen

Dinsdag 16 mei, S uur: film De
prijs der zonde

Zondagmiddag, 14 mei, 2.30 uur:
film Puntje en Anton

Maandag 15, woensdag 11 en donder-
dag 18 mei: Operette Eine Nacht
in Venedig

*

Stitdmehouwburg:

Vrijdag 19 mei, 8 uur: Nederlandse
Comedia met Intermezzo.

Zaterdag 20 mei, 8 uur; Rotterdams
Toneel met Irma La Döuce.

Zondag 21 mei, 8 uur: Rotterdams
Toneel 'met Huwelijkslessen... .

Maandag 22 mei, 8 uur: Rotterdams
Toneel met Dubbel spel.

C. A. L. Jansen
Internist

Spreekuur van '
woensdag IZ mei
is verplaatst naar
donderdag 18 mei

Wie wil van 5 tot eind aug.
(of korter) woongel.h. b.v.
ceuk. m. slaapk. v. 4 slaap-
plaatsen ruilen voor onze
mooie BOSWACHTBRS-
WONING waarin gr. zit-
eetk., 3 slpk. m. 6 slaap-
pl., keuk., keuk.kmr enz.
i.d. rand van 40 ha vrij
DOS m.- zwembad. D. van
Rouendal, Amsterd.straat-
weg 55, Baarn, tel. p.a. K.
Jansen, tel. 02954-3744, van
8-18 uur.

Woningruil in Zandvoort
Aang. mooie geh. vrij bo-
venh., Kostverl.str., 4 krs
en keuk., veel bergruimte,
2 balk., in ruil v. heel huis,
minst. 3 sik. Br. 3705 Z.C.

Te huur gevraagd:
MODERNE FLAT

ongem., Zandv. of naaste
omg. Voor direkt tot eind
aug. of half sept. Telef.
aanb. Rotterdam O10-
172790 of schrift.: M. Cer-
ni, Schiedamsedijk 64 d,
Rotterdam.
Gevr.: ZIT-SLAAPK. met
köokgel.h. v. echtpaar m.
l kind, liefst dicht bij zee,
van 12 t.m. 30 juni. Br.aan
J. Woudsma, Sweelinck-
straat 20, Deventer.

G A R A G E te huur gevr.
omg. - Dr. Gerkestr./Tol-
weg, telefoon 2486.

Te huur gevr. COMFOR-
TABELE WONING Zand-
voort of naaste omg., voor
dir. tot eind aug. of half
sept.,. 2-3 kam. m. vrije
ceuk., douche of bad, gebr.
;elef. Aanb. tel. Rotterdam
010-172790 of schrift. M.
Cerni, Schiedamsedijk 64d,
Rotterdam.

NET MEISJE b.z.a. voor
's middags onversch. wat,
avond oppas of avondwerk.
Br. nr. 3701 bur. Z. Crt.

JONGEMAN in bez. van
rijbewijs zoekt WERK v.
halve dg. Br. 3703 Z. Crt.

MEISJE b.z.a. als hulp i.d.
huish., houdt van kinderen.
Br. nr. 3704 bur. Z.Crt.

Gevr. NET MEISJE voor
bediening op het strand.
Br. nr. 3702 bur. Z. Crt.

Koffiejuffrouw
gevraagd

J. Schaap, tent 7.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

TE KOOP: commode, kin?
derledikantje, kinderwa:

gen, kachel. Kostverloren-
straat 89, na 7 uur.

Te koop: Old finish HTJIS-
KAMER-AMEUB. m. dres-
soir t.e.a.b. Kostverloren-
straat 28-1, tel. 4354. r

Te koop: 6-delig VEREN
BED, 2 pers. SPIRAAL ml
omb., 1 gr. TRAP. Stuur-
man, Burg. Engelbertsstr.
l, tel. 3284. :.'

4 ROTAN STOELTJES te
koop. Haarlemmerstr. 26.

Te koop PLATTE BANK
75 x 175 cm, ook als bed
te gebr. Beethovenlaan 14,
Heemstede, tussen 6 en 8
uur. Telefoon 34980.

Te koop: mooie Singer
HANDNAAIMACHINE.

W. Draijerstraat 12, tele-
foon 3751.

Te koop: o BROMFIETS,
J.L.O. Emmaweg 2.

Vouw WANDELWAGEN
m. zak te koop. C. Koper,
Zr. Dina Brondersstraat 6.

No. 464. 2 witte poezejon-
getjes, dol -op Felix, zoeken
goed TEHUIS. Af te halen
Kleuterschool v. Lennep-
weg 2, Zandvoort. •

Koop bij de V A KM A NI
Ronde tafel ƒ 59; ronde ta-
fel m. 4 stoelen' ƒ 215,—;
prima bankstel ƒ 325,—;
bergkasten ƒ 159,—. Pret-
tige betaling. Woninginr.
Heemeeijer, Ostadestr.' 7a.

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg- 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger: ., :

ZEESTRAAT" 37/Zandvoort

Stadsschouwburg.
.'HAARLEM..- -

Zaterdag 20 mei, 8 uur
Rotterdams Toneel'''

Irma La Douce
Zondag 21" mei ' -
(Ie Pinkster dag), 8 uur

Rotterdams Toneel
Huwelijkslessen

Maandag 22 mei
(2e Pinksterdag) 8 uur

Rotterdams . Toneel
Dubbel spel

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles inb.): Coup. geld.'!
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.
De geldigheid der cou-
pons loopt dese maand
af.

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

H.H. Hotel-café-rest.- en pensionhouders
ichenkt uw Duitse gasten origineel Duits bier.

van de beroemde •

Westmark Brauerei *
Neuhaaren Rheinland <-

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent,
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

Voor al uw

BINDWERK
en

DRUKWERK
naar

Gertenbachs
Drukkerij

Achterweg l - Telefoon 2185

Klein, gezellig kantoor Haarlem-Centrum vraagt:

MEISJE 16-19 JAAR
als assistente voor de boekhouding. Vrije zaterdag.
Reiskosten vergoeding, goede sociale, voorzieningen.
Tantième regeling. Vakantie 196i kan worden 'gé-
regeld. Brieven met opg. salaris aan: Holland-Traders,
Postbus 70, Haarlem.

WEEK VAN DE FOTOGRAFIE!
AANGEBODEN: 6 x 6 camera, Zeiss Ikonta, lens
Novar Anastigmat l : 4,5/75 mm, sluiter Prontor-S
l, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/250 + B, zelf-
ontspanner, flitscontact, sperinrichting, compleet met
draagriem; geelfilter en zonnekap, alles in prima staat,
slechts ƒ 95,—. • • •
BERKENBOSCH, TOLWEG 21, TELEFOON 4283.

Bosch koelkasten
Model 19BJ. *

HOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,- hu ƒ. 468.-
Type KG 140 T ƒ 608,- nu f 518.—
Type'GA 150 ƒ 648,- hu ƒ 558,-
Type GK 180 f 858,- nu ƒ 728,-

5 jaar garantie;*-

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 — TELEFOON 2484

HYPOTHEKEN!!
Eerste hypotheek met een gem. rente van li/2-3 %!!
Looptd 15 of 20 jaar. Tevens top-hyp. tot 90 % van
de koopsom; Schrijft u even naar „Universeel", Jor-
densstraat 23, Haarlem, voor een goede en verzorgde
hypotheek!! ..

jij l l t? i l *

ik dacht

Three Roses

Uw vriendinnen weten niet
ter of uw voeten hebben spe-
ciale, goed-steunende schoe-
nen nodig. Die krijgen ze ook:..
van THREE ROSES, maar-nie-
mand ziet daar,.iets bijzonders"
aan. Hoe volkomen normaal en
gezellig ze eruit zien merkt u ;
meteen aan de reactie van
anderen: het valt niemand op *. .
dat u tóch een extra-gemakke- °°«
lijke schoen draagt! Forma Natura

Huizing

K r u i s w e g 42 ^ H a a r l e m

SPOTKOOPJES
-wastafels, wasbakken (ook qnbreekbaar), gei-

sers (ook Buta), gootstenen, mengkranen, 'closetpot-
ten, closetresèrvoirs, douchebakken, was-bad-comb.
linbouwbadkuipen, gas tussemrieter, gaskachels, ga-
sojaars. H. VAN LIESHOUT, Reinwardtstraat 30,
telefoon 020-56310, Amsterdam. '

EXCURSIE
Voor belangstellenden bestaat op zondagmorgen-
28 mei a.s. gelegenheid tot bijwoning van een
excursie met rondleiding' onder deskundige
leiding naar het ; ' _ '_ . '•• ;

Crematorium te Velsen
Bij voldoende deelname wordt gratis vervoer
vanaf een centraal punt in 'Zandvoort beschik-
baar gesteld.
Uitnodigingen' worden afgegeven na Inzending
van onderstaande coupon , > ,

NAAM :..~..\:...;...:.\.
ADRES ;
wenst . aan deze excursie deel te nemen met

personen. : ( . . _ . - . -

Vereniging voor Facultatieve Crematie ,
afd. Haarlem : . ' - . - . . - . t • ;

. Secr.. Parnasaiakade- 20,~'-'Haatjem';-: tel. -42242''J
Verzenden in «pen enveloppe/'gefr.-met 4 cent, ;
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Redaktie en'«i.. . ~~• '
administratie':'.!'

-'Achterweg l
Postbus' 23
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor Zandvoort, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Eine Nacht in Venedig
kreeg charmante vertolking van Z.O.V.

(In een met vaart en charme gezongen en geacteerde uitvoering van.Jo-
hann Strauss' operette „Eine Nacht in Venedig", heeft de Zandvoortse
Operette haar reputatie hoog gehouden ten overstaan van een tot drie-
maal toe (maandag, woensdag en donderdag j.l.) 'uitverkocht huis' in
Monopole. De voorzitter, de heer C. Schaap, mocht dan in zijn ope-
ningswoord zinspelen op enkele moeilijkheden in de regievoering, waar-
door deze drievoudige opvoering ietwat .laat in het seizoen viel, het
publiek heeft zeker weinig of niets van; deze interne problemen ge-
merkt!

In een betrekkelijk korte tijd heeft,
de heer Kick Steenkist de ziek ge-
worden heer Loogman moeten ver-
vangen en hij heeft dit op een wij-
ze gedaan, die respect afdwingt.
Hulde kwam ook het Haarlems
Operette Orkest toe, dat onder lei-
ding stond van de heer H. Kerkho-
ven. Het geheel werd een -alleszins
te genieten muzikale show, waarbij
het acteertalent van sommige speel-
sters en spelers opviel.

Het verhaal van deze zeer luchti-
ge en speelse operette, waarin de
meeslepende walsmuziek van Jo-
hann Strauss de hoofdschotel vormt,
heeft niet veel om het lijf. Dit is
overigens ook nimmer de bedoeling
bij dit soort muzikale spelen. Maar
wat, er al zo gebeurt rondom de
carnavalsviering in Venetië, wan-
neer de populaire hertog van Ur-
bino zijn intrede doet in de stad,
die hem met gemengde gevoelens
verwacht, werd door de Z.O.V. zo
kostelijk ten toneie gevoerd, dat
men wel een bijzonder grote nurks.
moet zijn om zich hierbij niet te
amuseren! De dames van Venetië,
waaronder de vrouwen van de'sena-
toren Delaqua, Barbaruccio en Tes-
tacclo, zien de knappe hertog Guido
gaarne komen, de senatoren echter
hebben diepgaande bezwaren, om-
dat de hertog bekend staat als een
vrouwenveroveraar, die zijn char-

. nies niet... onder de korenmaat
plaatst! De arme Delaqua, 'die ver-
schrikkelijk jaloers is, wil er zijn
vrouw -Barbara zelfs voor uit Ve-
netië weg hebben, maar alles loopt
anders dan hij zich heeft voorge-
steld. Het vissersmeisje Annina
wordt in de plaats van Barbara
'ontvoert' en na de diverse komische
verwikkelingen verschijnen er zelfs
drie vrouwen, gekleed In het carna-
valscostuum van Diana, de godin
van de jacht, ten palelze van hertog
Guido. Delaqua is razend, omdat
zijn vrouw bij dit drietal is, de her-
tog is onthutst, maar weet zich als
man van de wereld uit de netelige
situatie te redden!

Chris Overweg vertolkte de rol
van hertog Guido, een rol waarbij
zijn fraaie stem ten volle tot zijn
recht kwam. De drie eerder'genoem-
de senatoren, respectievelijk Wim
van der 'Moolen, Jan Hoogervorst
en Jan Wind, vormden .een verruk-
kelijk drietal, terwijl Barbara een
zeer goede vertolking kreeg door
Henny Petrovitch, die bovendien
uitblonk door haar zuivere sopraan.
Annina, het yissersmeisje en Cibo-
letta, keukenmeisjes van senator
Delaqua, waren in goede handen bij
Krijna Schut en Martha Koper. Hun
toneelspelen was hier en daar wat
zwak, maar toch niet onvoldoende.
Een gastrol zong Cor Blenderman
in de vertolking van Caramello, de
barbier van de hertog. Een-bijzon-
der vast en klankvol stemgeluid, dat
wedijverde met de goede spelopvat-
ting. van deze acteur. Pappacoda,
kok en verkoper van macaroni, werd
gebracht door Henk Bol, die soms
wat chargeerde in komische situa-
ties. Het: koor voldeed goed, maar
werd soms wat overstemd door het
orkest, waaraan echter de opstelling

van 'het orkest in de zaal niet geheel
vreemd zal zijn geweest.

De totaal-aanblik, zoals costume-
ring, decors, grime en vooral de bal-
letten, was tot in de puntjes ver-
zorgd. Terecht mag de Z.O.V. terug-
zien op een verdiend succes.

H.W.

Emeritaat pastoor v. Diepen
Met ingang van dinsdag 23 mei heeft
de bisschop van Haarlem aan pas-
toor P. van Diepen, van de parochie
van de H. Agatha, op diens verzoek
emeritaat verleend. Dit emeritaat
valt samen met het 25-jarig priester-
jubileum van pastoor Van Diepen,
a.s. maandag, tweede pinksterdag.
Zondag 21 mei zal dit jubileum wor-
den herdacht, 's Morgens om negen
uur zal pastoor Van Diepen de
Hoogmis celebreren. en een predi-
katie houden.

's Middags vindt in het Parochie-
huis een receptie plaats, van drie
tot vier uur voor genodigden, van
vier tot vijf uur voor andere belang-
stellenden.

Benoemd tot l.o.-inspecteur
Bij Koninklijk Besluit van 8 mei j.l.
is de heer E. R. • Koerselman, hoofd
van de Wim Gertenbachschool, be-
noemd tot rijksinspecteur bij het
lager onderwijs in de inspectie
Zwolle. De benoeming gaat in met
ingang van l september a.s.

Honderd jaar Twentsche Bank
Datum van oprichting werd vergeten

Benjamin Willem- Blijdenstein Jr., Bankier te Enschedé vestigt een han-
dels kantoor te Amsterdam onder de firma „de Twentsche Bank Ver-
eeniging", hoofdzakelijk tot het doen van wissel en bankzaken en het
in consignatie nemen van goederen ter verzending naar- de Oost, het
geven van voorschotten daarop en het aangaan van wissel verbindtenis-
sen ter dezer zake. Hij is van deze firma uitsluitend eigenaar en hoof-
delijk voor het geheel aansprakelijk voor alle verbindtenissen van de-
zelve en heeft daarvan dé teekening. — Hij geeft aan zijnen zoon B. W.
Blijdenstein Bankier te London volmagt om per procuratie voor de fir-
ma te teekenen. — De medeondergeteekenden worden vennooten en
commandité ieder voor de som van tien duizend gulden. Wanneer een
of meerdere van de vennooten uit de firma treden, blijft tussen de ove-
rigen de vennootschap .bestaan. — Van elke uittreding zal openbare be-
kendmaking moeten geschieden overeenkomstig art 31. van het wet-
book van Koophkadel : B.. W. Blijdenstein Jr. heef t "het regt brn later
meerdere commanditaire vennooten, aan te nemen.

Zo begint de stichtingsacte van de
Twentsche Bank-Veréeniging, in
1917 omgedoopt in De Twentsche
Bank n.v., die de volgende maand
honderd jaar bestaat. Over de juiste
datum van oprichting tast men in
het duister — en fenomeen bij een
degelijke bankinstelling — de stich-
tingsacte vermeldt slechts: „Junij
1861". De ondertekenaars van de
acte waren blijkbaar zo onder de
indruk van het ogenblik, dat zij de
datum over het hoofd zagen.

Nadelige gevolgen heeft deze ver-
strooidheid van de vennoten overi-
gens niet gehad. De bank, thans na
de Amsterdamse Bank en de Rot-
terdamse Bank de derde in grootte,
heeft zich voorspoedig ontwikkeld.
,Zo -voorspoedig, dat men met ge-
rechtvaardigde trots het eeuwfeest
gaat vieren, zij het dan zonder pre-
cies te weten op welke gedenkwaar-
dige dag in Junij 1861 de bank werd
opgericht.

De bank kwam tot stand -in Am-
serdam en dus niet in de streek van
herkomst: Twente. De opzet was
een bank, die voornamelijk de ex-
portzaken van de Twentse 'textiel-
industrie zou gaan financieren. De
eerste vestigingen ,— na Amster-
dam - wezen ook in die richting,
zoals b.v. het kantoor in Almelo iri
1868.

De bank koos bij de oprichting de
commanditaire vennootschap als
rechtsvorm. • .De vennootschap be-
stond uit acht Twentse industriëlen.
.• Het duurde echter niet lang of de
.zaken van de Twentsche Bank-Ver-
"eniging breidden zich aanmerkelijk
buiten de kring der oorspronkelijke

Voor het
wisselen van

is ons kantoor ter gelegenheid
van Pinksteren geopend op :

20 mei (zaterdag vóór Pinksteren) 9-12 en 15-20 uur
22 mei (tweede Pinksterdag) 11.30-13-00 uur

Voor overige bankzaken zijn wij deze dagen gesloten

TWENTSCHE BANK
Zandvoort - Raadhuisplein

deelnemers uit. De in 1871 opgerich-
te Credietvereniging, een soort kre-
dietcoöperatie onder leiding van de
bank, telde al spoedig "vele leden uit
alle sectoren van het bedrijfsleven
over een groot deel van het land
verspreid.

Toen de Twentsche Bank-Veree-
niging begin 1917 wsrd omgezet in
de naamloze vennootschap De
Twentsch Bank n.v., was zij juist
begonnen haar filialennet sterk uit
te breiden. Behalve in Rotterdam
en Den Haag had zij toen eigen
huizen in verschillende Twentse
plaatsen. Ook had zij in de jaren
1907-1917 nauwe relaties aangegaan
met een aantal gewestelijke banken
in Noord-" en Zuidholland, Gronin-
gen en Limburg. In het begin der
dertiger jaren werden deze relaties
opgevangen in een volledige fusie,
en door talrijke andere overnemin-
gen alsmede door stichting van
nieuwe kantoren bouwde ook na '45
de bank 'haar net verder uit, dat
thans ruim 160 vestigingen omvat.

In het buitenland heeft de bank
geen eigen kantoren behalve te
Londen waar de firma B. W. Blij-
dehstein & Co., opgericht in 1858,
nog steeds gevestigd is.

Uit de aard der zaak heeft de
Twentsche Bank correspondenten in
alle landen der wereld; de buiten-
landse aktiviteiten hebben bij haar
altijd een voorname plaats ingeno-
men. In de valuta- en effectenhan-
del met het buitenland (wissel- en
effectenarbitrage), evenals in het
emissiebedrijf van buitenlandse
fondsen op onze markt is het aan-
deel van De Twentsche Bank altijd
zeer groot geweest.

Op het terrein der huurkoopfïnan-
ciering, hoofdzakelijk van bedrijfs-
activa, is De Twentsche Bank ak-
tief via haar dochteronderneming
de Industriële Disconto Mij. Wat
het consumptieve krediet betreft,
dit nam zij in 1958 zelf ter hand
door als eerste handelsbank in ons
land de Persoonlijke Lening te in-
troduceren. Hierbij zij opgemerkt
dat de bank thans nog vele andere
takken van bedrijf heeft waarvan
zij 100 of zelfs 50 jaar geleden niet
had kunnen dromen: de assurantie-
zaken .(Assurantiebedrijf Tubantia),
de d^positoboekjes die de laatste 5
jaren,.? in een sterke behoefte blijken
te voorzien, de beleggings- en han-
delsvoorlichting, het vermogensbe-
heer, het Bureau voor Pensioenfond-
sen.

Zowel de commanditaire als de
naamloze vennootschap heeft sinds
't zesde jaar van haar bestaan, de-
pressie of hoogconjunctuur, oorlog
of vrede, crisis of geen crisis, haai
aandeelhouders steeds een dividenc
kunnen uitkeren. Natuurlijk heefl

Dagdroom van toeristenoord

zij, meer dan eens in haar bestaan,
en vooral in de 30-er jaren, verlie-
zen geleden di<3 haar op de reserve
deden interen, maar het kapitaal
bleef daarbij steeds intact.

Ook wat het personeel betreft —
nu meer dan 3.000 werknemers
sterk — heeft. De Twentsche Bank
in slechte tijden nooit harde maat-
regelen als ontslag wegens be-
drijfsslapte behoeven te nemen.

Op het sociale terrein valt te ver-
melden dat zij reeds sinds 1911 een
studiefonds voor kinderen van em-
ployé's heeft eu een ondersteunings-
fonds voor hen die met financiële
moeilijkheden kampen, beide be-
heerd door commissies van welker
leden de meerderheid door en uit
het personeel gekozen, wordt. Het
pensioenfonds dateert als zelfstan-
dige stichting van 1936.

Winstdelingv ^oor het personeel
kent de bank sinds, 1871,' waarbij
jaren lang de personeelswinsten
werden gereserveerd op , een per-
soonlijke rekening die het zelfde
rentepercentage droeg als het divi-
dend op de aandelen.

Banken wijken niet graag af van
hun vaste gewoonten. Zo óók De
Twentsche Bank. Vanaf de oprich-
ting krijgen de- bezoekers van de
jaarvergadering een diner aangebo-
den. Daaraan is nooit getornd. Toch

is er een belangrijk verschil met
vroeger jaren. In het begin gingen
de aandeelhouders voor de aanvang
van de vergadering ter tafel, na
afloop bogen zij zich over de cijfers
en jaarverslagen. Tnans vindt het
diner na de jaarvergadering plaats.
Het komt de bijeenkomst en de eet-
lust van de . aandeelhouders ten
goede. •-•~

*
Ter gelegenheid van het eeuwfeest
heeft de bank een jubileumboek tiit-
gegeven, Bankspiegel getiteld, "dat
beslist niveau heeft.

Men vindt er bijdragen in van
prof. Pen, Bert Voeten, Remco Cam-
pere, Kees Stip en Jo Spier. Het is
een boek geworden, waaraan de re-
laties van de honderdjarige veel ple-
zier kunnen beleven.

Beter slaagt u bij

„'t Interieur"
Stationsplein 15

bankstellen - huiskamers
slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen
etc.

Jaarvergadering van Zandvm.
Sfeer in vereniging is verbeterd

J.l. dinsdag vond in hotel .Keur de jaarvergadering plaats van de voet-
balvereniging „Zandvoortmeeuwen". De bijeenkomst, die onder leiding
stond van de voorzitter, de heer K. C. van der Mije, werd door bijna
honderd leden van de vereniging bezocht.

In zijn openingswoord releveerde de
voorzitter de goede samenwerking
tussen het bestuur en de com-
missies van de vereniging. Door ge-
brek aan voldoende financiële mid-
delen konden verschillende wensen
en plannen nog niet worden gereali-
seerd. De heer Van der Mije keerde
zich scherp tegen die leden van
Zv.m., die hun bezwaren tegen de
gang van zaken niet ter tafel bren-
gen, maar door middel van niet te
achterhalen praatjes de leden probe-
ren te beïnvloeden. .Deze leden doen
afbreuk aan de verstandhouding in
de vereniging.

Tot slot deelde de heer Van der
Mije mede, dat met de handbalafde-
ling besprekingen gaande zijn, om
te komen tot een afzonderlijke ver-
eniging. Hierna werd de agenda in
een rustig tempo afgewerkt.

De aftredende bestuursleden E.
van Petegem, L. van der Werff, F.
Burry, J. de Muinck en H. Schut-
te werden bij acclamatie herkozen.

Het voorstel van net bestuur de
contributie met drie gulden per jaar
te verhogen, ondervond weinig te-
genstand van de aanwezige leden.
Het voorstel werd aangenomen met
flje -restrictie, dat de verhoging niet
•geldt y.oor een gezin, waar meer dan
twee kinderen lid van de vereniging
zijn.

Voor de samenstelling van de elf-
talcommissie bestond grote belang-
stelling. De negen aftredende leden
stelden zich herkiesbaar onder de
voorwaarde, dat zij ook belast zou-
den worden met de samenstelling
van het eerste en tweede elftal. De
trainer zal dan een adviserende
stem krijgen. De vergadering ging
hiermede akkoord. Naast het negen-
tal werden nog kandidaat gesteld de
heren P. N. ter Wolbeek en F. van
Turenhout. Het resultaat van de

stemming was dat de heer A. Keui
niet werd herkozen. In zijn plaats
werd de heer Ter Wolbeek be-
noemd. De samenstelling is thans
als volgt: G. Beenhakker, J, Frans-
sen, H. de Jong, C. Koper, Th. de
Muinck, P. Schaap, Chr. Schuiten,
M. Slagtveld en P. N. ter Wolbeek.

De samenstelling van de jeugd-
commissie ziet er als volgt uit: J.
Weber, J. Geldermans, H. Heidoorn,
J. Berkhout, P. Koper, S. Druijf en
A. van der Mije; van de terreincom-
missie: J. Koning, P. Koning, A.
Koper en K. Koper; van de redak-
tiecommissie: J. Jongbloed, E. van
Petegem, Van der Steen en L.
Schuiten; van de zaterdagelftalcom-
missie: J. de Graaf, J. van der Heu-
vel en R. Mulder.

Tijdens de rondvraag werden ver-
schillende problemen aangesneden:
het aantrekken en benoemen van
een nieuwe trainer, het instellen van
een propagandacommissie, de me-
dische verzorging van de lagere elf-
tallen, de verscherping van de con-
trole tijdens de wedstrijden, etc. etc.

De heer Sleg-ers sprak zijn vol-
doening uit over de huidige gang
van zaken. Het vertrouwen in de
vereniging en in het bestuur is her-,
steld en dit noemde hij een goed
ding.

In verband met de viering van
de tweede Pinksterdag,
maandag 22 mei a.s.

verschijnt het eerstvolgende
nummer van de

Zandvoortse Courant
op vrijdag 26 mei a.s.



Mensen en zaken
Eerlijkheid, basis van vertrouwen
Op de een of andere wijze is er een
merkwaardig samenspel van allerlei
factoren en omstandigheden bezig
ons leven te beïnvloeden. De mens
van vandaag voelt zien onderhevig
aan twijfel en wantrouwen en hij
staat sceptisch ten opzichte van
waarden, die vroeger als het hoog-
ste goed golden. Dit is te zien aan de
gedragingen van de mens als enke-
ling en aan die van de massa. Br
heeft zich een nerveuze onrust mees-
ter gemaakt van de ivc-nt. on ei is
een toestand ontstaan, • jo '.-• ieige-
lijken is met de spanning voor hel
uitbreken van een 001103.

De mens zoeK ' _ . . f-'w-vn n L t
meer in dingen l > i"-- ' • i --l.:-.i,
maar hij ontvlucl1' <" '_ '•.-' L.1-: '"?
van zijn eigen ge' L n i v-^t
en hij richt zich n' : n ' l < f . i b> •-
ten zijn eigen wei e!' '•-! v l "C
ruimte veroveren om sti 1 >n ' I u1

werelden te bevolken L I v •. . i t
oven onbewoonbaar te mui-fa :,K "Ie
wereld, die hem thans te <.\<£. *

Meu spreekt en schi i i - t < _ p het
ogenblik veel — misschien f o \-'c! -
over het probleem vnn ' '^ lovjoi.."!
In het algemeen k'r .. fit. !~c:i
weinig optimistisch en l et l i j ' * "ten
twijfel of het gros v c.-, f 2 vohva':-
senen maakt zich ernst!', bezorgd
over de afloop van hei. erpira, dat
zich aan het voltrekken is aan de
jeugd. Ouderen met een beperkte
werkelijkheidszin voegen er Can
meestal mismoedig aan toe: „In
onze tijd was alles anders!" En zij
bedoelen te zeggen met anders:
beter.

Dit is helemaal niet waar. Het
enige, wat verschilt In de houding
van de jongeren van nu en vroeger,
zou kunnen zijn dat zij vandaag de
dingen vaak op een bijzonder open-
hartige manier kunnen zeggen. De
feodale volgzaamheid heeft plaats
gemaakt voor nuchterheid en soms
felle kritiek. Men vangt de jeugd
niet meer met leuzen en voorschrif-
ten. Zij zou misschien veel van wat
ouderen haar voorhouden, aanvaar-
den, als het haar aanspreekt en als
het geformuleerd is in een taal, die
zij kan verstaan. Maar laten de vol-
wassenen goed bedenken, dat zij met
redelijke argumenten en niet met
gemeenplaatsen mosten komen!

Wat dikwijls mankeert aan de ver-
houding tussen volwassenen en jon-
geren is het erkennen van eikaars
beperktheid. Want in dit wederzijds
erkennen en het elkaar accepteren
zoals men is, schuilt de eerlijkheid,
zonder welke de basis van iedere
positieve relatie ontbreekt.

Dn n zal veel ergernis over en weer
v -'Tvniïe'i en zal er een oprecnte po-
•-'".:; "-' TstTïi'.it; van \vouerzi-jcls
v-;1- TI v - -i 7i"/! ' '" •'Vorclen oncler-
r.o- ie n MOMUS

Aspect iötensurverzorging
> l! u\,- .stof f oei \\xik

'IV'Uoon 2937 of 02500-17069

Lustrum, kinderkoor
I>;.t ..c i j ') e'i.. i uitvocimg in het
G-met . ̂  lUipsliuio liccit rot Zand-
' c r i i o C'hnstelijk Kindcikoor j.l.
d ^ , eg y?i-)n viiijaug taesstaan hcr-
c i r c u t .

Ur.Uer leiding van de dirigente
van het koor, Amarens Walhout,
met aan de piano Rie Wijnbeek,
werd een fris en soms oorspronkelijk
programma ten gehore gebracht.
Een programma dat nu eens niet
alleen teruggreep naar oude en ver-
trouwde klanken.

Joop Elders „Toverballen", „'t Is
weertje om te varen", van Henk
Jansen van Galen en „Circus Jan
Plezier", kregen een misschien niet
geheel vlekkeloze, maar in ieder ge-
val enthousiaste vertolking. Vooral
van de uitvoering van „Het paard"
van Hendrika van Tussenbroek, was
bijzonder veel werk gemaakt. Het
blonk dan ook uit door een goed
klankevenwicht tussen de stemmen
en de daarop aansluitende begelei-
ding.

Het programma dat uit vijftien
nummers bestond, werd afgewisseld
met het optreden van clc in Znnd-
voort woonachtige pfoocholn1! Ac'ii
Hendi-ikse

Na afloop l ]"•_(• n c1 o mcdevoi-
kcrs bloemen ,Tm5obodrn Do avond.
\vaaivooi een " i - f ^ , iiclan- Ic l ' -

]-oo>'. P '••-. \ r n Oc:i Houten.

Burgerlijke Stand
' ' I I f : 'S , L I ' r 'U

u . j 'n \ ei 11 H.
V " I | » ^ U K < I c:i J C 'i^idsi.ia

O r ( i . i l u / t i / vu i Heinrich
Tï i lko on l J iuU Lcokadia Keur; Han
. an der Molen en Jeanne, Jacoba
lühsabeth Maria Webber; Rudolf
Voogel en Jannetje Johanna Visser.

Getrouwd: Riekelt van den Berg
en Necltje Adriana de Jong.

Overleden: Gerhardus Johannes
Schutten, oud 80 jaar, gehuwd ge-
weest met A. M. van Ingcn.

Overleden buiten de gemeente:
Ferdinaiid Eouman, oud 77 jaar, ge-
liuwd geweest met A. J. Kollerie.

In onze opgave van de burgerlijke
stand van j.l. vrijdag is een fout ge-
slopen. Hier volgt de juiste opgave:

Overleden buiten de gemeente:
Louis Petri, oud 57 jaar, gehuwd mét
H. Steffers; Antoon van Hardeveld,
oud 64 jaar, gehuwd met F. B.
Bramsleven; Jan Bakker, oud 70
jaar, gehuwd geweest met A. Smit

Emmabloemcollecte
Maandag 22 mei a. s., tweede Pink-
sterdag, vindt in Zaïidvoort de jaar-
lijkbe Emmabloemcohecte plaats,
waaiva.i de opbrengst ten goede
komt nan de bestrijding- van de tu-
berculose.

Het comité doet hierbij een be-
roep op de collectanten( trices) bo-
ven de 16 jaar om bij de Inzimo-
ling behulpzaam te zijn.

Bedenk dat door uw medewer-
king hulp kan worden verleend aan
hen die dit nodig hebben.
A.s. zaterdagavond en mnanclng-
morgen om' 9 uui kunnen de col-
lectebusjes woiden afgehaald bij
het ieuc;dhuis van de Hervormde
Gei.icente, ingong Kerkplein.

Echtpaar in airicest
3-i E-.^^Io ec np~ .a' is door de
Z i. tivoai'ov. ii.c!ieichc aangehouden
«n 'eib'soi1 met \euuisteiing en op-
. n i r; i-icoi middel van het uitge-

^ c1, vaa ccn aantal ongcclekte
c .eMjiii.

Receptie ïwentsche Bank
Da cc. ie ca poih.or.eel vaa het kan-
, . ! _ > - \,..i Do i >.v_i.l.bc..t: LJank in
-..u _ > - i t . itLipioiii- vujdag 2 juni
a-, u j -t rJoaweô \an 13.00 — IS uur.

~oct./aa</ U mei:

Xa-idvooitia.-Kooaver 3-1
Adspiranten

Zandvooitm. c-tuilegoin a ó-I
N. Vennep a-Zanov.m. e Z.n.o.
VEW a-Zandvoortm. g 3-2

Uitslagen zondati J 't >iiei:
Zandv.m. 4-Kennemeis ü 6-3
(Zandvoortm. i piumovecit)

Junioren:
DSK a-Zandvooitm. c 0-3
Haarlem e-Zandvooi L.II. e 0-5

Van der Aart-bcker:
Zandv.m. a-Stormvogcls a 2 l

Programma zaterdag JO ma:
3 SMS 3-Zandvoortm. 3 15 u.

Adspiranten:
14 Zandv.m. d-Hillegom b 15 u.
19 Zandvoortm. f-EDO e 15 u.
Programma maandag 22 mei:
Junioren:
19 Schoten e-Zandvoortm. e 12 u.
Van de Aartbeker:

Zandvoortm. a-DEM a 14.30 u.
Vriendschappelijk :

Zandv.m. comb.-Zandv.m. 4 18 u.
*

De tegenstanders van het tweede
elftal voor promotie naar de Res.
Ie klasse van de KNVB zijn be-
kend. Het zijn Donar 2 en SDW 2.
In een hele competitie zal uitge-
maakt worden welk elftal promo-
veert. De indeling der wedstrijden
is als volgt:

22 mei: SDW 2-Donar 2
28 mei: Zandv.m. 2-Donar 2
4 juni: Zandv.m. 2-SDW 2
11 juni: SDW 2-Zandv.m. 2
18 juni: Donar 2-Zandv.m. 2

25 juni: Donar 2-SDW 2

A s. maandag vindt op het terrein
a;m de Vondellaan een wedstrijd
plaats tussen het onlangs gepromo-
veorde vierde elftal van Zandvoort-
m eeuwen en het eerste elftal.

Kom kijken
opdetoonzaal van

lampenfabriek

Spaarno G5 - Haarlem (t/o de God.
Oudo Gracht) Tel, 02500-14850 en 14560.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
i. il *!<'</: i' •aicitiuy ij mei:

'] /.I; adsp. a-O Gez. b 1-0
TXI3 aüsp. b-HBC g 6-0
TZB adsp. c-Concordia f 4-2

Uttilayeit r.oinlruj u, mei:
TZB 1-VSV 5 3-0
BSM ]un. a-TZB a 3-0
TZB jun. b-Alliancc b 1-6

Proqeramma zaterdag ZO met:
13 TZB adsp. a-Concordia c 15 u.
39 TZB adsp. c-HBC h 15 u.
Programma maandag 22 m et:
Promotiewedstrijd:

TZB 1-Ripperda 4 12 M.
Terrein THB

De stand in de promotiegroep van
TZB is momenteel:

T Z B l 2 2 0 0 4 9 - 2
VSV 5 2' l O l 2 5-5
Ripperda 4 2 1 0 1 2 4 - 6
Concordia 3 2 0 0 2 0 3 - 8

De nummers l en 2 promoveren naar
de 2e klas. Bij een gelijk aantal
punten beslist het doelgemiddelde.

RUSTEG EXAMEN
Mijjnhardt's Zenuwtabletten
Gegrond op 10-tallen jaren ervaring

Watergetijden
h.w,- l.w. h.w.

mei
21 7.46 330 20.15.
22
23

842 4.- 21.13
9.44 5- 22.20

24 10.52 G.— 23.25
25 7.30 12.01
2ö 0.34 8.30 12.59
27 1.22 9.- 13.48

l.w. strand
berijdbaar

15.30 11.30-18.-
16.30 12 30-19.—
17.30 ' 13.30-20.—

15.00-21.30
3.30-10!-̂ ;
4.30-11.—
5.30-11.30

19.—

21.—
21.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Zandvoortso Schaakclub
Na cle vooi laatste londe van de
conpctii'C om het clubkamp'oen-
srlrip ia «'.e vo!«ri"iido van de eerste
10 plaatsen: Stomer, L-ndeman, Ger-
ritsma, Nielsen, De Jong-, Kroon,
Roetemeijer, Giskes, Jaiv-sen, Ter-
mes.

Zaadvoortse Korfbalclub
Voor de derde achtereenvolgende
maal wordt door Z.K.C, een school-
korfbaltournooi georganiseerd in het
sportpark Duintjesveld. Vrijwel alle
scholen hebben voor dit tournooi in-
geschreven. De inzet is een wisscl-
beker.

WONINGBOUWVERENIGING

Eendracht Maakt Macht
Voor LEDEN komt beschikbaar de
woning _ v,

2r D. Brondersstr. 12
huui-prijs'per week ƒ 14,10, alle kos-
ten inbegrepen. Opgave voor dins-
dag a.s. schriftelijk bij de secretaris
D. van Dijk, Dr. C. A. Gerkestr. 22

MET

ZUIVERE SUIKERSMJIAK
in. spijs en drank i
Dat .scheelt per jaar:
250.000 cül
en ftouiït u F

DRINKT

KOFFIE
VOQR

v* UW":*
LWN

op i e's en vakantie,
in hotel, café e:i restaurant

Fcria prod., Oudeweg 4
GRO.riNGLiN - Tel. 05000-22797

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en
A P O T II E E K D I E X S T

DOKTOREN:
Uersto Pniksterdag:

II. K. vaiï Bs
Kost-erlore-isfraat 4, telef. 2058.

TvaecTo P.nksterdag:
.7. T'. Svorvev
ua!iai'l\vef; Ir, hoek Kostver-
lorensUaat, telefoon 2499

VvIJKZUSTER:
^Ciite Pmksterdag:

S. M. de ^Vilde
Zeestraat 67, telefoon 2720

A. Lang-eveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

APOTHEEK:
20 l/m 2'"! n-.ei:

^oostiaat-ApotheeK, Zeestrrat 71.
telefoon 3073.

Krrhtdienft van 3S.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Koisie Pinkstcrdag:
Dioinri't's J. Dalict, Ila
Kenpupov:: 13, tel 34524.

Dierenarts J. Beijer^
Raamsingel 28, Haarlem,
telefoon 13164.

HERVORMDE KERK, Keikploin
Zondag "l mei

j O IHU: r1": C. de Rn T.Icc'ewev-
ivin<V ' on het kerkkoor.

Je-r-dl-nwel in het Jeugdhuis
J u 30 u u i : de heer A. J. \Veer-
moijer.

NED. PROTESTANTENBOND,
7'^iida'; 21 mei

1030 uui d&. H. Luiltinga (d.".)
uit Zaandam.

GEREFORMEERDE KERK.
J-ilinnnwog'
Zone'?g 21 niei

10—JD.JO uur: zanc;dlenst.
ii.lO uur- cl.«. G. N. Lammens
^ ,111 Heemstede.
17 uui : ds G. N. Lammens.

Hot Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. A. van Arkel
M>U Kaailcm-Noord.

PAROCHIE H. AGATHA
fri oio ICrorht
Zondags: H.K. Missen om 6.30-7.30-

9 u. Hoogmis en 11 uui: in Het
Huis in de Duinen om 8.43 uur
Om 19.30 uur Lof.

Tn do week H.H. Misken om 7 uur
7.45 uur; om 3930 uur Lof.

NED. CIIR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag- 23 mei geen samenkomst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsda.syavond 8 uur

bijbelstudie in Gemeenschapshuis,
kamer 4, ingang Willemstraat

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 21 mol, 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door dr. H. Jansen.
Onderwerp: Gerijpte mensen.

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
23 t5 Getnoeutc-sccrccane
22G2 Informatiebureau Vreerndelin-

(je-iiverUcer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Fiinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlo(jel>edn]t C. Waaniny,
Kostvctlorenstiaat 68

2424 Autobedrijven „Rmko" , j,
Oranjestraat en Stationsplein

2233 Boehhanrlcl v.li. Esvé
Grote- Krocht 17

2135 GertenbacJis "Drukkerij,
Kandvoortse Courant

FAMILIEBERICHTEiSr

Geboren: l

REMUS
zoon van Ineke en

Chris Tónbreeker
Zandvoort, 18 mei 1961 ' ''
Kruisstraat 23

Verloofd:
TRIJNA LOOS
en
PIET VAN LOON

Zandvoort, 28 mei 1961
Da Costastraat 19
Diiderdijkstraat 7

Receptie van 15 tot 17 uur.

Getrouwd:
PK TER VAN OOSTENDORP Jr.
en
E: -FRIEDE SCHMIDTBERGER
Melbourne, 16 mei 1961
9 Lesdenstreet East Bentleigh •
(V:c.) Australië

De directeur van het Telefoon-
distirict Haarlem brengt ter
hennis, dat in verband met
omvangrijke werkzaamheden
aan het kabelnet te Zandvoort,
de telefoonaansluitingen in de$
Tjerk Hiddesstraat, Tromp-''
straat, Van Speyhstraat, 'de
Runterstraat en Van Kinsber-
genstraat' op dinsdag 23 mei
1961 van 8-17 uur kunnen aijn
gestoord.

D
Mieuwe Volkswagens
Gl ƒ 7 p.d. -(- 7 et p. km.

Ook Opeis Rekord....'61
l\ctcrt„ TIaar!.str. 2, tel. 3652
en 4200. - ,

C o vi. in Zandvoort VOOR
VAST, ruime ZIT- en
SLAAPK. of 2 kl. slpk., m.
balc. tu kookgel.h. door 2
besch. dames, b.b.h.h. Br.
nr. 9C5 Boekh. Veko, Syï-
straat 98, Kaarlem.

To koot) g2vi

FT~IS te koop gevr. (Joor
f-ulie.) ad . Vi-uiboetstr.,
2 etages. B.: 3500 Z. Cit.

Huis te koop gevr.
liefst nieuwbouw m. gai
Telefoon 4403 en. 4160,.

Nette jongeman (ambt.)
zo»kt ÏÏOSTFUTS.
Tclefocn P5ö4.

SPOTKOOP! GITAAR en
CITER beide m. lessen ƒ50.
Jansen, Oosterparkstr. 58.

Z.g.a.n. VESPA G.L. te
koop, 7000 km gelopen. -
Leeuwerikenstraat 7

Te koop: Hr. JASSEN en
PAKKEN v.a. ƒ 15,-;
2 koopvaardijuniformen m.
pet, samen ƒ 70; Tropica
wit (uniformen). Kater,
Gonst. Huygensstraat 7.

WATERDICHTE
KAMPEERTBNTEN
met 15% korting. Glorö-
nieuw. Alleen iets rraoeza-
lig (showmatei a"!). '\*oUo
schr. gar. Tentenfe'jnek
TET3 INDTAX/V hc-^c1-.'!'-.-
t"oi' voor Z\T-2dci"Tncl —
Haarlem. Sijrve^ 111, tele-
foon 17°77 f S lii-ciï) G:-
ill. catalogus op sanvra^a

ïvZGNOPOL,
ANTENNE SERVICE
voor aanleg "n ropariti"
Telefoon / in^lorclfm 02'/-
735707, Lutmistraat SO.

GEVESTIGD:
Gediplomeerd

PEDICURE
Aan huis te ontbieden.

MEVR. VAN DEN BOS,
Grote Krocht 23boven
Telefoon 2562

Oude boeJten en prenten
te koop gevr.
Antiq. „De Kring"
Nwe. Spiegelstraat 46-48,
A'dam, tel. (020)-220707

Esrken.de
auto en motorrijschooï

„NIEUW-NOORD"
Dr. Jac. r. Thijsseweg l

Telefoon 4282
Nog deze zomer

uw rij bewijs
Luxe veihuur Opel, V.W.
ea V.W.-busies.

Wed. 54 i. zoe'it KENNIS-
naking' met nette heer. Br.
nr GS04 bur. Z. Crt.

Oatw. J. DAME b.z.a. voor
mpand aug. bij V.V.V., in
boek- of kunsthandel, in
mocle-boutique o.a. in Zand-
voort. Br. nr. 3801 Z. Crt.

Julfr. (Duitse) 48 jr, goede
vi-iGch. zoekt SEIZOEN-
\VERK in Zandvoort, in-
tern. Br. 3802 bur. Z. Crt.

JONGE VROUW (29 jr.)
wen&t i^er l sept. van betr.
te veranderen. Ulo, typen,
lan^d. adm. erv. Alleen in-
teies. werkkring, geen
gr. kantoor. Br. m. opg.
sal. bur. Z. Crt. nr. 3803.

Nette jongeman 16 j., b.z.a.
voor weekend en vak. als
HULPKOK of KELNER.
Br. nr. 3806 bur. Z. Crt.

Wij vragen voor de mid-
dag en avonddienst

füoke
verkoopster

per l juni of eerder.
Acllodi c.v„ Zandvoort
Bodhuisplein 8
Telefono 02507-4491

Gevraagd:
VERKOOPSTER
Brossois schoenhandel

13 Grote Krocht.

lainke WERKSTER gevr.
l ocht. p.w. Mevr. Citroen,
Haarlemmerstr. 90, tel. 2378
Nette VROUW of MEISJE
gevr. v.d. afwas. Tent la,
Zuklboulevard, Zwemmer.
'.YERKSTER gevr. 2 ocht.
0-12 uur. De Jong, Para-
chjswcg 15.

ATctte MEISJES gevraagd,
die met de kermis mee wil-
len gaan door het gehele
'and. Hoog loon. Aanm.
Schimmelpenning, schiet-
tc:it, Herenstraat.

Te koop: zeer sol. SALON-
AMEUBLEMENT best. .uit
4 ciapeauds, ronde tafel m.
glaspl. en dressoir. N. Bok-
rlijk, Tetterodeweg 31,
Ovcrveen, tel. 55350. .

Te .koop: 2 KINDERLEDI-
ICANTJES ƒ 15 p.st. Poots,
.Van-Lennepweg 26/2.'

Geen praktijk van 23-21 mei

mevr. A. Moï-v. Bellen
Pedicure

Gevraagd

handig meisje
voor souvenir-winkel

Fa. J. VAN BEEK, KERKSTRAAT 25

WEBER's
SCHOONMAAKBEDRIJF-GLAZENWASSERIJ
vraagt

schoonmakers
en een

mannelijke hulp
voor enkele uren per dag.

Nicolaas Beetslaan 18, telefoon 4090

*MONOPOLt
Kassa geopend: dagelijks 7 uur,
beide Pinksterdagen 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 19 t/m MAANDAG 22 MEI, 8 uur
Heinz Rühmann in een onvergetelijke en
meesterlijke rol

Mein Schulfreünd
Alle leeftijden.

DINSDAG 23 t/m DONDERDAG 25 MEI, 8 uur
O. W. Fischer in het lachsucces van be-
gin tot einde ,

De avonturier met
de 100 gezichten

In kleuren. ' , Alle leeftijden.

BEIDE PINKSTERDAGEN, 's middags 2.30 uur
Erich Kastner's

Emïel
en zijn detectives
Met tempo en humor verfilmd, in prachtige
kleuren! ' AHe leeftijden.

*Zéé'2550



L U N A P A R K van 18 MEI t.m. 22 MEI L U N A P A R K

Terrein bij de Herenstraat
C^ake walk, zweefmolen, swingmill, schiettent, oliebollen,

betoverd slot Fata Morgana enz. Vele attracties met mooie prijzen Terrein bij de Herenstraat

Bontbewaring!
Bonthuis „Elegant"
Sinds 1920
gevestigd te Amsterdam

Tegen algemeen geldende
Bondstarieven

Prima verzorging- verzekerd.
Beleefd aanbevelend,

J. Walvlsch
Haltestraat 22, telefoon 2625
ingang sigarenzaak

Hebtu bedrijf skleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a.
bakkerskleding, koksmutsen, slof-
fen en broeken, overalls in wit,
khaki en blauw. Gesorteerd in
horen overhemden, dames dusters,
Ook voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen, matjes enz.
bij het van oucls bckcnrte adres
A. van der Veld-Scliuiien
KRUISSTRAAT 12, tol. 2360

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
derc goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Zomerschoenen!

GROTE KROCHT
Annex reparatie-inrichting

Philips Televisie
Geeft uw kennissen meer RUIMTE
en uw leven meer VAART
PHILIPS TELEVISIE •
vanaf ƒ 645,— of ƒ 8,— per week. -
Philips radio voor uw vakantie
Philips platenspeler met versterker
voor uv geslaagde zoon of -dochter
Philips draagbare toestellen
Uw oude radio en televisie hebben inruilwaarde.
Komt u eer.s kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst na persoonlijk overleg de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Prettige pinksterdagen E

Slagerij Burger
heeft er op gerekend uw feesttafel extra te verzorgen

Laat ze smullen
Varkenfilet, 500 gram 2,98
Ossehaas, 500 gram 4,75
Rundrollade, 500 gr 2,78
Rollende, 500 gr 3,25
Gevulde kalfsborst,

500 gram 3,50
Kalfsfrikando, 500 gr 3,98
Kalf slappen, 500 gr 3,25
Kalfsnierstuk, 500 gr. ... 3,50
Kalfkarbonaden, 500 gr. 2,98

Lamsvlees
voor de fijne keuken
Lamsbout, 500 gram 2,65
Lamskoteletten, 500 gr... 1,78
Magere lappen, 500 gram 2,45
Rollade, 500 gram 2,18

Bij sla en jonge groente:
Doorregen varkenslappen

500 gram 1,39

750 gr. doorregen
runderlappen 2,GS

750 gr. fijne riblappen. . 3,68
750 gram braadworst of
saucijsjes 2,48
750 gr. gekruid gehakt... 1̂ 8
250 gr. biefstuk tartaar 1,30

100 gram ham en
100 gr. Saks

Braadkuikens
uitsluitend kuikens van i
de beste kwaliteit

500 gr. 2,30
Kippoulet, 100 gr. 0,46

Onze trots is de grote
sortering exclusieve
vleeswaren
o.a. rauwe ham, gek. tong,
gek. casseler rib, thee-worst,
hausmacher, fijne cervelaat-
worst, salimi Berliner, gebr.
rosbief, gebr. rrlkando, rook-
vlees muis, hamgehakt, kalfs-
vleeskroketten, enz. enz.

Ij U koopt m een klassezaak bij '

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Znndvoort, Haltestraat 3, tol. "2994

BINNENVERINGMATRAS
15 jaar garantie, 80 x 190 ƒ 52,50
Keurkapokmatras, 80 x 190 ƒ 59,75
Vlokmatras, 80 x 190 ƒ 24,95
Divanbed, 15 j. gar„ 80x190 ƒ 26,50
Ledikant met voetbord,

15 jaar gar„ 80 x 190 ƒ 49,-
Etagebed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 ƒ 67,50
Dubbeldivanbed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 ƒ 78,-
Wollen dekens: ƒ 13,95; ƒ 14,95;
ƒ 15,75; ƒ 16,75; ƒ 17,50; ƒ 17,95;
ƒ 19,75 f 20,95; ƒ 24,75; ƒ 27,95;
ƒ 29,75 enz.

Beddenmagazijn

W.ELKemper
Haltestraat 21, tel. 2219 en 250]

LEGO filmvoorstelling
op woensdag 24 mei a.s.
in Zomerlust

Aanvang Ie voorstelling 13.30 uur
Aanvang 2e voorstelling 35.30 uur

GRATIS KAARTEN
verkrijgbaar zolang- de voorraad
strekt bij: „Merkelbach", Kerkstr. 6
en „Jupiter", Haltestraat 6.

Pinkster
aanbieding

Grote keuze beeldige ONDER-
JURKEN v.a. ƒ it,W tot /0,rô
WOLLEN JUMPERTJES met
lange en korte mouw

vanaf ƒ JOJö
Wollen vesten in vele soorten

Weer voorradig onze zeer
mooie NYLONS voor ƒ 145
Fijne naadloze kous ƒ 1,98
NYLOJNS m. overtone lace
hiel van ƒ 2,95 nu ƒ 2,25

Uitgebreide Iceuze
in zaJcdoelcjeS; tafellaJcens,

schortjes, bad- en theedoeken,
pyama's enz. ens.

De Wolbéaai
Haltestraat 12a, telefoon 2099

KLEIJN voor AUTO's
FIAT SPYDER sport, met
zomer- en winterkap '56
SIMCA Spoit Coupe

de Ville '56
VAUXHALL CRESTA '58
Vauxhall Victor als nw. '59
MERCEDES 220 S, schuif-
dak, autom. radio '55 en '56
MERCEDES ISO Diebel,

roldak '55 en '58
FIAT 1100, Luxe, LPG '60
FIAT 1100 de luxe '57,'58,'59
FIAT 600 met roldak '58
FIAT 500 als nieuw ... '59
Renault Dauph., sch.d.'57,'59
Renault Fregate, sch.d. '58
Volkswagen, zeer mooi '57
Opel Rekord, rad., rold. '58
OPEL Caravan '58
OPEL 1200 '60
BORGWARD Isabella '51
Onze garantie: 3 maanden

rijden zonder kosten!
KXEIJN'S AUTOBEDRIJF
ZANDVOORTSSLAAN 351

(bil <"!e Shell-pompen!)
Bentveld, tel. 02500-430G8
. Daar staat uw waqcn
Inruilen, financ., earanti.;

Dagelijks geopend

Veio voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schotel weg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoorl

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoor*-. Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23

GLAS-ASSURANTIE

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TTJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2GS2
500 s r. riblappen ................. 2,75
500 gr. mooie ossenlappen v.a. 2,10
500 gr. schouderkai'bonadc ...... 2,50
500 gr. ribkarbonade ............ 2,73
500 giam haaskaibona.dc ........ 3, —
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram gek. worst, samen 0,85
100
100
150
550
150
150
150

gram pckelvlees en
gr. gekookte worst ........... 0,75

gehakt .................... 0,55
.

gr.
gram rosbief .................. 0,93
gram ham .................... 0,80
gram gelardeerde lever ..... 0,95
gr. gebraden frikando ...... 1,00

250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket ........................ 1,00
l busje weense worstjes ......... 0,93
Oo7c voorradig eerste Jcicaltteii
diepvries JcmJccns.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij vcihuren bod-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswei k voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Bloemenmagaz.,Noord'
Telefoon 4320

M. Schniodewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraat

Bloemzaden, violen,
Vergeetmijnietjes
Afrikanen enz.

Koop !jj] de V A K M A N '
Rende tafel ƒ 59; ronde la-
fel m. 4 stoelen ƒ 215,—;
prima bankstel ƒ 325,'—•;
borgkasten ƒ 159,—. Pret- j
tige betaling. vVonipginr. '
Heemeeijer, Ostadestr." 7a. j

IJSTAARTEN 99 et
gewicht 500 gram
(ook voor hotels, pensions, enz.)

IJS en M!LKBAR
DIRK VAN DEN BROEK

KERKSTRAAT 19

BELANGRIJKE

meubilaire veiling
op donderdag 25 mei

's morgens 10 uur in het veillinggebouw

DE WITTE ZWAAN
Dorpsplein 2

w.o. slaapkamerameubl., huiskamerameubl., dressoirs,
tafels, stoelen, clubjes, linnenkasten, bureaus, vloer-
kleden, schilderijen, ledikanten m. toebehoren. Tevens
uit een pensionbedrijf: divanbedden met matrassen,
closetpotten, wastafels, gordijnen, bestekken, koffie-
blaadjes, linnengoederen, aanrechtkast en vele ande-
re goederen. 2-deurs Frigidaire z.g.a.n., geschikt voor
peiüionhouder.

Kijkdag woensdag 24 mei van 2-8 u.
Inlichtingen telef. 2164. Veilingdir. P. Waterdrinker

Weg met die spit
en andere
rhe-amat£sche pijnen

Probeer

de pleister
met dieptewerking

Prachtige resultaten. E«<n-
vouctig aan te biciigen. Pe'.
pakje ƒ 1,23 (10 pleisiers)
Vraag: drog4., npoth. of, ooi:
voor inl., do imp.
LOUIS RIETBERGEN c.".
Koreaaprstraat 55 a-b-c-,
ROTTERDAM 6.

Voor een goede

Z O N N E B R I L
BRILLENSPE CIS. LIST

LOOMAN
Mr. opticien
Haltestraat 5, telefoon 2J74

Rijwielen
LOCOMOTIEF SPORTRIJWIEL

geheel compleet ƒ 149,25
met 3 versnellingen ƒ 178,—

KTNDERRIJWIELEN ƒ 69,—
DRIEWIELERS .' f 18,50
AUTOPEDS ƒ 26,75

Laat tijdig voor uw vakantie uw rijwiel
in orde maken!

Fa, Schuilenfousrg
Grote Krocht Telefoon 2974

Fa, ten & Co
yicuwbomo - Vcrbviiwiiinen
Binr/cr- en mitlcrhoiiclftwoken
Bvcüerodesti/ic't GS - Telefoon 2421
\Vetkpl" its: Haltesliaat 14

Autorijschool „Zandvoozt"
Thorbockestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE

NIEUWE VOLKSWAGENS

FELS

Ook voor u is ex zeker

„iets nieuws"
voor Pinksteren bij

KORT
. In onze „BONNETERIE" afdeling

brengen wij een uitgebreide kollektie
'"• ROKKEN in de nieuwste dessins!
i Ook in terlenka, glad en geplisseerd

'. BLOUSES 'n effen en gestreept

Dames onderjurken
in nylon en charmeuse.
Zeer mooie
uitvoeringen,
rijke kantgarneringen!

Nylon petticoats
in dames- en
kindermaten
(ook met opblaasbare
rand)

Dames pyama's en
nachthemden
in katoen, nylon,
eloqué (no-iron)
en poplin.

Babydolls
in nylon en eloqué
De ideale nachtkleding
voor de teenager

BAD- en STRANDKLEDING
De nieuwste snufjes op dit gebied!!
o.a. TtoeJca strand-ensembles. Zeer apart.

Dusters
in katoen, eloqué, satin
feutre, nylon, en
nylon gewatteerd.
Aparte modellen in effen
kleuren en
fraaie dessins.
NYLON DUSTERS
Zeer geschikt voor de
reis.
Zeer licht in gewicht!

Heren overhemden
(no-iron) in de bekende
merken zoals Kerko,
Kenmore enz.

Weekenders
in moderne kleuren.
en dessins

Zelfbinders
De nieuwste dessins!

J. Th. KORT
Grote Krocht 30-36, telefoon 2666 (

Gedurende het seizoen ook
DINSDAGMIDDAG, GEOPEND

Voor ,il uw M E T S E L-
\VERK n \ i r \V Diiohuizen

ti . ' i t 13, tel SS91.

AM&KD& BALKE
VOETKUNDIGE

ACHTERWEG l
Afspialten via tel. 2135
rtohnndi lui ' , i i'i luns.
Corr. adres: Wouwerman-
straat 27/1, Haarlem.

Prima srisiïtiatten
voor af-rIiL.-t.tmg c-i tegen
stiüvsn, fimico. Rietmatten
f a'mok C A. Rij-ibook, Hil-
loAom, tel. 02520-5116. Ook
gcnegoa clc nctmatton vak-
kundig to plaatsen. Prmia
tmngroiiti bij e?7iC hocveel-
licid.

Reparatie inrichting
van kunstgebitten

Ilfic,o\vcg ÖS, tol. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur



TELEVISIE
PHILIPS WASMACHINES

STOFZUIGERS
r r T , T ̂ n*.*Tr» CENTRIFUGESSCHAUB LORENZ -PLATENSPELERS

BLAUPUNKT KOELKASTEN

Grote keuze PHILTPS draagbare radio's - In onze showroom tonen wij U het allernieuwste

I. KEUR
Electro-radio-stechnisch bureau,
BURGEMEESTER
ENGELBERTSSTRAAT 64 -
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

RONDRITTEN door de
A'damse werkgebieden en tuinsteden
© Vertrek dagelijks van: Reisbureau Cebuto,

Damrak 7, (t.m. 17 sept. 1961) Amsterdam,
10.45, 12.45 on 14.45 u.; N.Z.H.-autobusstation
Marnixstraat, Amsterdam, 11, 13 en 15 uur.

® tarief: rondrit ƒ 1,70 (ƒ l,-)
rondrit + rondvaart ƒ 3,- (ƒ 1,85)
retour Haarlem-Amsterdam
(bus naar keuze) + rondrit ƒ 2,50 (ƒ 1,55)
idem -f rondrit + rondvaart ƒ 4,— (ƒ 2,40)
( ) = voor kinderen tot en met 12 jaar.

4D mogelijkheid van een aansluitende
RONDVAART

met Rederij Boekei door de grachten en havens
INLICHTINGEN EN FOLDERS
Noord-Zuid-Hollandscho Vervoer Maatsch. n.v.,
Haarlem, Leidsvaart 396 (tel. 02500-38940, toe-
stel 23); Amsterdam, Marnixstraat (tel. 020-
245337); Leiden, Stationsplein (tel. 01710-22790)
Den Haag, Stationsplein H.S. (tel. 070-114564)
en de Cebutokantoren te Amsterdam, Damrak 7
(tel. 020-246340); Haarlem, Gr. Houtstraat 124,
(tel. 02500-20033); Den Haag, Groenmarkt fc6a,
(tel. 070-180640 en 117666).

ERKENDE

Rijks-gediplomeefd instructeur

Luxe verhuur, OpelenVW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Auto's 5% en aiie verzekeringen
C. TEROL, BRUGSTRAAT 5, TEL. 2898

MODERN COUPE
PERFECTE AFWERKING
SCHERPE PRIJZEN
DEGELIJKE KWALITEITEN

Dat brengen wij u iii do nieuwe voorjaarscollectie.

COSTUUAIS, vele moderne dessins
van 98 tot ƒ 168

SPORTCOLBERTS o.a. Harris Tweed, Jersey
en Zaalberg van ƒ 39 tot ƒ 69

PANTALONS, ook twenmodel
van ƒ 19,75 tot ƒ 42

REGENJASSEN in vele variaties en tinten
van ƒ 42 tot ƒ 95

SPORTSHIRTS en WEEKENDERS
met lange of korte mouw van ƒ 10,90 tot ƒ 19,90

OVERHEMDEN, no-iron en Sanfor, effen, ton-
sur-ton en gedessineerd van ƒ 9,90 tot ƒ 18,90

TRICOT NYLON OVERHEMDEN ƒ 19,75
SPORTJACKS in popeline, corduroy en suède

van ƒ 29 tot ƒ 63
SHINO PANTALONS, khaki en lichtblauw

in dames- en herenmaten, ijzersterk ƒ 10,90
Verder een RUIME SORTERING in:
spijkerbroeken, truien, pullovers, zijden shawls,
weekend shawls, sokken en anklets, pull-polo's
en dassen in de allernieuwste uitvoeringen.

De speciaalzaak voor
HERENKLEDING
EN HERENMODE

KERKSTRAAT 20 — TELEFOON 3136

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
PrimuZa's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten bloemzaden en bollen

Bosch koelkasten
Model 1961

HOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,- nu ƒ 468,—
Type KG 140 T ƒ 608,- nu ƒ SIS,-
Type GA 150 ƒ 648,- nu ƒ 5S8.-—
Type GK 180 ƒ 858,- nu ƒ 728,-

S jaar garantie

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 TELEFOON 2484

BADLAKENS
Nieuwe frisse kleuren
75/140 76/150 90/150

7,90 9,90 12,50

BADHANDDOEKEN
Enorme collectie 2,95

BADHANDDOEKEN
Rits en Cinderella
50/100 cm 3,95

BADHANDDOEKEN
Extra grote maat 4,50

BADSARONGS
voor" strand en thuis
Uni kleuren 12,50

BADJASJES m. CAPUCHON
Frisse strepen 24,75

DUSTERS
voor strand en ook voor
thuis 31,75

LANGE BADMANTELS
Effen en gestreept 32,75

DAMES BADPAK „Amy"
Katoen, uni genopt 8,95
Bijpassend rokje 5,50

Opnieuw belangrijke
uitbreiding bij Wassenaar
Met vreugde kunnen wij u de opening van onze

geheel nieuwe afdeling

bad- en strandkleding
aankondigen.

Geheel nieuwe collectie baddoeken en badlakens in
zonnige kleuren!

Nieuwe collectie badjasjes, badtöppers, baddusters,
anoracs, poncho's en boulevardjasjes.

En nu, vlak voor Pinksteren, is de afdeling „BAD-
en STRANDKLEDING" opnieuw uitgebreid met een

moderne, populaire collectie

zwem-enstrandpakjes
Een enorme verscheidenheid in katoen, poplin,

mousse-crepe, satin en nylon.
Een geheel nieuwe afdeling, een geheel nieuwe

collectie van minstens duizend stuks.
U moet vandaag nog, anders toch beslist morgen,
even komen kijken. Natuurlijk naar de grote sor-
tering, maar ook naar de bijzonder voordelige prijzen.

KERKPLEIN, midden in het dorp, telefoon 3430
Beide Pinksterdagen geopend

STRANDPAKJE „Ariane"
gebloemd met rokje 13,95

BADPAK „Dlnah"
Effen mousse-crepe 15,95

BADPAK „Daisy"
Fleurig gebloemde
mousse-crepe 19,95

STRANDPAKJE „Karin"
Fris gekleurd m. rokje 24,75

MEISJES BADPAKJE „Ruth"
maat 4 en 7 6,50

MEISJES STRANDPAKJE
„Rita"
maat 4 en 7 10 en 14

. 7,95 8,95

HEREN ZWEMBROEKEN
alle maten 3,95

ZWEMBROEKEN „Harry"
voor heren 9,95
voor jongens 7,95

DOORW

BRIL

AG Slinger GEDIPUOPriCIEN

PÓSTSTR,l2y TEL.:<i39'5 • ZBNDVOOR.T

, Leverancier alle Ziekenfondsen
GROTE SORTERING ZONNEBRILLEN

EN POLAROID ZONNEBRILLEN
Ook zonnebrillen op sterkte van uw bestaande bril

MODERNE BREDE TROUWRINGEN
diverse modellen; ook geciseleerd

Verkrijgbaar bij

H. LAÜSDORP
KERKSTRAAT 33 — TELEFOON 2359

Met Pinksteren
zonder bier?

NEEN!!
Geen hotel-café-restaurant of pension in Zandvoort
behoeft zonder bier te zitten met de Pinksterdagen.
Wij bezorgen IEDERE DAG
(ook 's avonds). U behoeft slechts te bellen 02500-
2.1.5.6.1. en binnen 15 minuten heeft u

ORIGINEEL DUITS
WESTMARK BIER
(Urtyp en Malz)
in huis. Bel gerust op de Pinksterdagen.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG'
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

van lekkere melk houdt,
drinkt Kranenburg's melk

Dat is pas melk!!
En let u eens op de ROOMLAAG in onze
f lessen melk!

Steeds V3rs, zo uit de koe'cei,
alleen verkrijgbaar bij-

Melkinrichting

Kranenburg
Haltestraat 56, telefoon 2287

SPOTKOOPJES
/aste wastafels, wasbakken Cook onbreekbaar), gei-
sers (ook Buta), gootstenen, mengkranen, closetpot-
ten, closetreservoirs, douchebakken, was-bad-comb.
linbouwbadkuipen, gas tussenmeter, gaskachels, ga-
sojaars. H. VAN LIESHOUT, Reinwardtstraat 30,
telefoon 020-56310, Amsterdam.

KUNSTHANDEL
HUIZE „AALDHOF
STATIONSPLEIN 33

)J

SCHILDERT E L K E O P G A A F ,
EEN PLEKJE OF HERINNERING
RESTAUREERT SCHILDERIJEN
MAAKT OLIEVERFPORTRETTEN

Voor uw Pinksteren
Exclusieve jongenspakjes tot 3 jaar
Poplin babyjurkjes
Schattige kinderjurkjes tot maat 75
Terlenka rokjes
Orlon babyvestjes
Babygoed
Babyjasjes met muts
„DELANA" glansgaren babypakjes

. Glansgaren truitjes
i Glansgaren vestjes
i Gestreepte jongenstruitjes

Zomerstoff en
in frisse streep- en bloemdessins
Tinneroy bretelbroekjes
No-iron bretelbroekjes
Leuke no-iron jongenspakjes
van 3 tot 7 jaar
Badstof jongensblouses
Cocktailschortjes
Dames onderjurken
Sokjes - Nylonkousen
Heren anklets

U slaagt ten slotte •
het best bij NOTTEN

HALTESTRAAT 59, telefoon 3398

Wij nemen Vooreorgsegels aan

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
J?. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584

. A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk
TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordv. gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

LOMPEN, KRANTEN
TIJDSCHRIFTEN,

Haarden, kachels, '
geisers, metalen,
de hoogste waarde!

A K E R S L O O T
Pakhuis Schelpenplein 7

Teïefoon 2845
U lelt en wij komen.

u a el f schilderen!]
i Losse oliegrondverf J

& ƒ 1,25 per kg.
l Ouderwetse GLANS-J
i VERF a ƒ 2,25 p. kg J1 VERF voor BIN-

NEN en. BUITEN
Ook verkoop van

" TOKIONLAKKEN
[Dutra-verfmaleriH
iN.Z. Voorburgwal 25 J
[Amsterdam-C., telef^j
(43542 (naast Wijers)

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Elke fijnproever:
{*refereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ; ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 3254 A

• KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 J*
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„Grand Prix" voor een graaf
Wolfgang von Trips werd winnaar van de grote prijs

Na vijf-en-veertig ronden oorverdovend motorlawaai en benzinedampen
kwam j.l. maandag de Ferrari-coureur, Wolfgang Graf Bcrghe von

'Trips, als overwinnaar uit de strijd om de „Grand Prix" te voorschijn.
Een strijd, die feitelijk reeds in het begin van de 314,5 km lange wed-
strijd in het voordeel van de Ferrari-renners was beslist. Het ging er
alleen nog om wie van de drie Ferrari-rijders, Von Trips, de Ameri-
kaan Phil Hill en Richie Ginther, als eerste over de finish zou gaan.

Het hachelijkste ogenblik van de
„Grand Prix" vond na afloop van
de race plaats. Wolfgang von Trips,
de adellijke winnaar, moest door po-
litie en officials worden ontzet, toen
een deel van het 70.000 man sterke
publiek, hem dreigde te overspoelen.

Een angstig moment, dat de cou-
reur meer zweetdruppeltjes moet
hebben gekost dan de race zelf.

De overmacht van de Ferrari's op
de andere merken, Lotus, Cooper en
Porsche, was zo overweldigend, dat
er van een spannende strijd nauwe-
lijks sprake was.

Het enige wat de Grand Prix nog
aantrekkelijk maakte was de strijd
van Stirling Moss — met Lotus —
die zijn superieure rijtechniek inzet-
te tegen de superieure motoren van
Ferrari. Het bleek een verloren
zaak, de coureur moest het afleg-
gen tegen de machine. Maar aan de
rennerskwaliteiten van Moss heb-
ben wij meer genoegen beleefd dan
aan de snelste racemonsters. Naast
deze knappe rijder moet direct ge-
noemd worden de nog jonge coureur
'Jimmy Clark, die met zijn Lotus
een serieuze aanval op Von Trips
ondernam. Het was de taak van
Ferrari-man Phil Hill hem wat in
te tomen en af te remmen, om te
voorkomen dat Clark werkelijk een
ernstige bedreiging zou gaan vormen
voor de favoriet Von Trips.

Het is Phil Hill gelukt, zij het op
het kantje, want Clark ging vlak
achter Hill over de eindstreep.

Stirling Moss eindigde als vierde,
na een felle strijd met Richie Gin-
ther die zijn racewagen voorname-
lijk had aangewend om Moss in be-
dwang te houden. Het kostte hem
de vierde plaats. Wereldkampioen
Jack Brabham (Australië) kwam als
zesde binnen. De onbewogenheid en
zekerheid van deze rijder hebben
iets weg van de schaker Bot-
winnik. Zijn voornaamste rivaal
op de racebaan, Stirling Moss, ver-
toont de nerveuze gespannenheid en
briljante ogenblikken van een Tal.
Jammer dat zij hun kwaliteiten niet
op het schaakbord beproeven.

De uitslag was: Graf Berghe von
Trips (W.-Dld) met Ferrari, de 75
ronden, 314,5 km) in 2 uur l min.
52,1 sec., gemiddeld 152,828 km/u;
2. Phil Hill (V.S.) met Ferrari
2.01.53,0; 3. Jim Clark (G.B.) met
Lotus 2.02.05,2; 4. Stirling Moss
(G.B.) met Lotus 2.02.14,3; 5. Richie
Ginther (V.S.).met Ferrari 2.02.14,4;
6. Jack Brabham (Australië) met
Cooper 2.03.12,2; 7. John Surtees

(G.B.) met Cooper 2.03.18,8; 8. Gra-
ham Hill (GB) met B.R.M. 2.03.21,9.
De overige rijders hadden één of
meerdere ronden achterstand op
bovengenoemde' coureurs.

De snelste ronde maakte Jim
Clark in de zevende ronde. Tijd:

1 min. 35,5 sec., wat neerkomt op
een gemiddelde van 158.060 km/u.

Na de grote prijzen van Monaco
en Nederland luidt de stand in de
competitie om het wereldkampioen-
schap 1961: 1-2, Stirling Moss en
Wolfgang Graf Berghe von Trips,
beiden 12 pnt.; 3. Phil Hill 10 pnt.;
4. Richie Ginther 8 pnt.; 5. Jimmy
Clark 4 pnt.; 6. Dan Gurney (V.S.)
2 pnt.; 7-8. Bruce MacLaren (Nieuw
Zeeland) en Jack Brabham beiden
l punt.

Alle vijftien deelnemers passeerden
de eindstreep. „Een unicum in de
historie van de racesport", zei men
ons. Er werd niet voor 'de pits ge-
stopt tijdens de race, nog een uni-
cum. Maar dat er geen ongevallen
te betreuren waren — het derde
unicum — maakte op ons toch wel
de meeste indruk.

Aan de „Grand Prix" gingen
twee sportwagenraces vooraf, die
resp. werden gewonnen door Van
der Leden en Vetter.

Prins Bernhard en prinses Irene
woonden de race bij.

Badplaats werd, overspoeld

COSMOPOLITISCHE UREN
op tweede pinksterdag

Een lang gekoesterde wens van de eerste burger van de gemeente is j.l.
maandag in vervulling gegaan: op tweede pinksterdag was Zandvoort
gedurende de ochtend en namiddag een cosmopolitische badplaats, met
Duits, Engels, Frans en Italiaans sprekende bezoekers.

De eerste helft van het pinkster-
weekeinde was vrij tam. De straffe
noordwestenwind hield velen van
strand en zee vandaan.
Maandag, de dag van de Grand
Prix, zag het er in Zandvoort ech-
ter anders uit. Reeds vroeg in de
ochtenduren begonnen duizenden
circuitbezoekers de Zand-
voortselaan en de Zeeweg, Zandvoort
binnen te stromen. Tussen negen
uur en half tien ontstonden de eer-
ste files op de toegangswegen, met
opstoppingen als onvermijdelijk ge-
volg. Verscheidene automobilisten
en motorrijders probeerden via de
fiets- en voetpaden de verkeers-
knoop te omzeilen, zodat ook deze
wegen spoedig verstopt raakten.

Tal van autobestuurders verlieten
in Heemstede en Aerdenhout hun
voertuigen om te voet of per auto-
bus de badplaats te bereiken.

Een verstandig besluit, want zij
arriveerden eerder op de plaats van
bestemming, dan zij die in hun
auto's bleven.

Om twaalf uur verzocht de Zand-
voortse verkeerspolitie het verkeer
uit de richting Haarlem, Overveen
en Bloemendaal en Heemstede tegen
te houden. Daar hield men dan de
stroom een half uur of een uur op
en zette dan de sluis weer even.
open, zodat het verkeer schoksge-

wijze vorderde. Hoewel het op de
Zeeweg veel minder druk was dan
op de Zandvoortselaan, moest het
verkeer in de richting Zandvoort
daar van 17.30 tot 19 uur worden
stopgezet. Kilometers lang stonden
op de middenberm en zijbermen
van de Zeeweg auto's geparkeerd en
hier en daar zelfs op de rijbaan,
waardoor het verkeer er maar nau-
welijks door kon.

De N.Z.H, had tijdens de topuren
55 tot 60 bussen rijden naar en van
Zandvoort. De wegen In en om de
badplaats waren echter zo stamp-
vol dat de bussen alleen al over het
stukje Haarlem-Zandvoort, wat zij
normaal in een kwartier afleggen,
anderhalf uur deden.

In de namiddag, na afloop van de
races, ontstond hetzelfde beeld,
maar nu in omgekeerde richting.
Vanaf 6 uur tot omstreeks 10 uur
verlieten auto's, motoren, bromfiet-
sen en fietsen stapvoets de bad-
plaats.

Cosmopolitische uren dus op twee-
de pinksterdag. Of de burgerij van
Zandvoort het ook zó gróót gevon-
den heeft wagen wij te betwijfelen.

Wij althans kregen de indruk dat
de inwoners van de badplaats blij
waren toen het lawaai achter de
oostelijke horizon verdwenen was en
men weer — de op de Touring-affi-
ches zo hoog geprezen — frisse zee-
lucht kon inademen, inplaats van de
internationale benzinegeuren en uit-
laatgassen.

Jubileum en afscheid
van pastoor P. van Diepen

De parochie van St. Agatha heeft pastoor P. van Diepen, die op eerste
pinksterdag zijn zilveren pastoraat vierde, een waardig en hartelijk uit-
geleide gedaan. Pastoor Van Diepen had al enige tijd geleden de wens
te kennen gegeven op zijn zilveren jubileum het geestelijk ambt, dat
hij vijf en twintig jaar lang heeft bekleed, neer te leggen. De bisschop
van Haarlem, Mgr. van Dodewaard heeft hierin toegestemd.

En zo had dus deze blijde dag,
waarop de pastoor kon terugzien op
een kwart eeuw van vruchtbaar pas-
toraat, een ietwat weemoedige noot.
door het afscheid dat hij van zijn
parochie nam.

Door een haag van met bloemen
getooide bruidjes betrad hij 's mor-
gens zijn kerk om de plechtige
Hoogmis op te dragen, tijdens wel-
ke hij in een ontroerende toespraak
afscheid nam van de parochianen. Hij
noemde de vijf en twintig jaar, die
hij in Zandvoort heeft mogen wer-
ken, de gelukkigste van zijn leven.

Het parochieel zangkoor o.l.v. de
heer C. P. M. Bosman zong de Mis-
sa St. Trinitatis van Hub. Cuypers.
Zulka op verzoek van de jubilaris.

Tijdens de officiële receptie, die
's middags in het parochiehuis werd
gehouden, werd pastoor Van Diepen
bij monde van zijn kapelaan, de

weleerw. heer J. Alleman, het ca-
deau van de parochie aangeboden:
de geluidsinstallatie In de kerk, die
's morgens reeds aan haar doel had
beantwoord. Bovendien werd de
pastoor, die zijn intrek zal gaan ne-
men in Huize Sterre der Zee, een te-
levisietoestel aangeboden. Een sym-
pathieke geste van de parochie was
het schenken van eveneens een tele-
visietoestel aan de huishoudsters
van pastoor Van Diepen, de dames
Van Maasbommel en Hendrikse, die
na vijf en twintig jaar trouwe dienst
ook van een welverdiende rust gaan
genieten. Deze receptie, die door tal
van geestelijke en burgerlijke ge-
zagsdragers werd bijgewoond, stond
in het teken van hartelijke en dik-
wijls spontane genegenheid, die men
de scheidende pastoor toedraagt.

Burgemeester mr. H. M. van Fe-
nema roemde pastoor Van Diepen

om zijn rustige wijze van optreden.
Hij dankte hem voor de uitsteken-
de samenwerking, me er altijd ge-
weest is tussen deze „kustpastoor
bij uitnemendheid" en het gemeen-
tebestuur. Verder voerden nog het
woord de heer W. Bosman, namens
het parochieel kerk- en armbestuur,
de heer J. L. Lindeman, namens het
afdelingsbestuur van de K.V.P., het
Genootschap van de Stille omgang
en Huize Sterre der Zee, door de
heer C. Slegers namens de midden-
standsvereniging „De Hanze" en
dokter C. F. M. Robbers namens
T.Z.B, en het bestuur van de Stich-
ting Kennemer Sportpark. Pastoor
Van Diepen dankte allen in een be-
wogen slotwoord, waarin de ontroe-
ring hem dikwijls te machtig werd
voor al deze blijken van aanhanke-
lijkheid, waardoor ceze dag voor
hem tot een onvergetelijke is ge-
maakt. Het kerkkoor onder leiding
van de heer C. P. M. Bosman bracht
een tweetal liederen ten gehore:
Cantate Domino van H. L. Hassler
en Regina Coeli van J. Nieland.

H.W.
*

De bisschop van Haarlem, mgr. J,
A. E. van Dodewaard, heeft tot
pastoor van de parochie St. Agatha
te Zandvoort benoemd de Z. eerw
heer A. H. P. Cleophas, die 10 jaar
pastoor is geweest van de O.L.V
Rozenkranskerk aan de Obrecht-
straat te Amsterdam.

De thans 63 jarige nieuwe pastoor
wordt vrijdag 2 juni a.s. geïnstal-
leerd.

de, fefrt uaa £e£
Steeds meer wordt hetgeen van waarde is in onze woon-
en leefruimte verdrongen door woonblokken en stads-
wijken waaraan de leefbaarheid, de menselijke schaal en
maat, ontbreekt. Over enige tijd, wanneer de woning-
nood tot het verleden zal behoren, wordt een nieuwe nood
zichtbaar, erger dan de eerste en veel ingrijpender: de

nood van het wonen in fantasieloze ruimten en dito straten en stads-
wijken.
Velen sullen dan trachten de woonkorven en de wijk te ontvluchten, om-
dat de stad niet menselijk meer is. Hier en daar komt men de laatste
tijd tegen deze dreigende situatie, die in feite reeds is begonnen, in ver-
zet. Een verzet dat echter nog te vaak wordt overstemd door het jach-
tige en haastige tempo van de nieuwbouw.
Een bouw die maar één maatstaf kent: met de ogen dicht en zonder
geweten.
Daarom is het nuttig — ook voor onze gemeente die langzamerhand
dreigt te verstenen — te luisteren naar de woorden die architect J. B.
Bakema onlangs heeft gesproken op een bijeenkomst van de Bond van
Nederlandse Architecten te Utrecht. De kern van zijn betoog laten wij
Uieronder volgen.
„Er bestaat enige ongerustheid over de vraag of we in het tempo, waar-
in we nu vijftien jaar bouwen, naast snelheid en kwantiteit ook de kwa-
liteit bereiken, waarmee we twintig jaar tevreden kunnen zijn. Na vijf-
tien jaar wederopbouw is nu de tijd gekomen voor bezinning op een
meer gedifferentieerde bouwwijze voor de toekomst.
De bouwvormen worden momenteel in hoofdzaak bepaald door bouw-
systemen en financiële regelingen en niet door het levensbewustzijn van
de mens. De huidige bouw zal waarschijnlijk snel verouderen, omdat
zij te weinig vorm geeft aan de verschillende levenswijzen en de bouw-
vormen te eenzijdig van bovenaf worden bepaald. Het kan niet juist
zijn, nu en in de toekomst niet, dat het menselijke leven zinvol zou
worden door het navolgen van administratieve en technische wetten.
De tegenwoordige bouwvormen corresponderen niet met het ruimte-
begrip.
Woningen, werkplaatsen, pleinen en parken moeten weer met elkaar
verweven worden met geoorloofde weeffouten, met geheime kamers en
onverwachte pleinen, zodat er weer iets te zoeken en te beleven valt.
Onze woonwijken zijn nu nog „gebouwde analyses". Ons land heeft als
dichtst bevolkt gebied de taak zo te gaan bouwen, dat ieder in zijn da-
gelijkse omgeving de totale ruimte weer zal kunnen 'gaan beleven als
iets, dat hem iwnireert".

Werk voor recherche
Niet alleen de verkeerspolitie had
de afgelopen feestdagen handen vol
werk het verkeer in enigszins goede
banen te leiden, ook de recherche
moest op pad om de volgende dief-
stallen tot een oplossing te brengen.
Ontvreemd werden: een auto, negen
bromfietsen, vijf rijwielen, twee
stormlampen, twee carburateurs,
een uitlaat en twee auto-claxons.

Korfbaltoernooi
De uitslagen van het door Z.K.C,
georganiseerde korfbaltoernooi voor
de Zandvoortse schooljeugd, luiden
als volgt:
Afdeling a: 1. Wim Gertenbach-

school 1; 2. Chr. ulo 1;
Afdeling b: 1. Chr. ulo 2; 2. Wim

Gertenbachschool 2;
Afdeling c: 1. Karel Doormanschool

(plus wisselbeker); 2. Albert
Plesmanschool l en 3. Albert Ples-
manschool 2.

Ongevallen
aan de lopende band
De grote drukte tijdens het afgelo-
pen pinksterweekeinde Is voor een
aantal weggebruikers niet zonder
— onplezierige — gevolgen geble-
ven.

J.l. zaterdag kwamen twee auto's
op de hoek van de Haltestraat en
de Willemstraat met elkaar in bot-
sing. De materiële schade was ge-
ring. Zondag kwam een 18-jarige
inwoner uit Amsterdam met zijn
bromfiets op de Boulevard Barnaart
in aanraking met het verhoogde
trottoirgedeelte. Met een lichte her-
senschudding moest hij in het Sint
Elisabeth Gasthuis in Haarlem wor-
den opgenomen.

Maandagmiddag werd een 75-jari-
ge voetganger op de Zandvoortse-
laan, bij het oversteken van de rij-
baan, aangereden door een 23-jarige
bestuurder van een scooter. De
voetganger werd met een hersen-
schudding, een sleutelbeenfractuur
en een ernstige wond aan de rech-
terhand naar het St. Elisabeth Gast-
huis in Haarlem overgebracht.

Na afloop van de races op tweede
pinksterdag, sloeg een personen-
auto, bestuurd door een 36-jarige
inwoner van Koog aan de Zaan over
de kop. De auto werd zwaar be-
schadigd. De bestuurder kreeg een
lichte verwonding aan het gelaat.

De politie noteerde j.l. zondag 5
en maandag 15 z.g. kettingbotsin-
gen.

H. Schraa f
In het Diaconessenhuis is vrijdag-
avond 19 mei overleden de hoofd-
agent van politie, de heer H. Schraa,
in de leeftijd van 47 jaar.
In de middaguren werd de heer
Schraa onwel en moest in het zie-
kenhuis worden opgenomen.

De heer Schraa kwam in mei 1946
als adspirant bij de gemeentepolitie
van Zandvoort. Een jaar later werd
hij bevorderd tot agent en in de-
cember 1957 tot hoofdagent.

De heer Schraa was bestuurslid
van de plaatselijke bond van Chris-
telijke politie-ambtenaren.

Hij laat een vrouw en twee kin-
deren achter.

De begrafenis vond j.l. woensdag
plaats op de algemene begraafplaats
aan de Noorderduinweg. Aan de
stoet gingen vier tamboers vooraf,
zij werden gevolgd door vrijwel alle
leden van de gemeentepolitie. Bij
het bureau aan de Hogeweg werd
namens het korps een krans op de
baar gelegd.

Op de begraafplaats werd de
overledene herdacht door burge-
meester mr. H. M. van Fenema, de
waarnemend korpschef, de heer Van
den Berg en ds. C. de Ru.

Namens de familie dankte ds. J.
van der Mije de aanwezigen voor
hun belangstelling.

Gevaarlijk projectiel
Zaterdagmiddag werd in de duinen
achter het caravankamp „De duin-
rand" een projectiel gevonden. De
mijnopruimingsdienst heeft het oor-
logstuig onschadelijk gemaakt.

Watergetjjden
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

mei berijdbaar
28 2,06 10.00 14,29 22.30 6.00-12.30
29 2.44 10.30 15.10 23.- 6.30-13.—
30 3,25 11.30 15.51 24.- 7.30-14.—
31 4.07 12.— 16.34 -.- 8.00-14.30
juni
1 4.46 0.30 17.14 12.30 8.30-15.—
2 5.30 1.— 17.59 13.30 9.30-16.—
3 6.19 2.- 18.48 14.— 10.30-16.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Beter slaagt u bij
„'t Interieur"
Stationsplein 15, telefoon 3346

voor:
bankstellen - huiskamers
slaapkamers-slaapbankan
eethoeken - bergmeubelen
etc.



Voorstel aan de raad

De prijs van het gas
kan omlaag zeggen b. en w.

Reeds enige malen heeft het lid van de gemeenteraad mevrouw A. M.
Mol-van Bellen tijdens de rondvraag de vraag gesteld of het niet
mogelijk is de in deze gemeente geldende gasprijzen te verlagen. De
eerste maal geschiedde dit in de raadsvergadering van 7 juni 1960.
Het college heeft genoemd raadslid op 28 juni d.a.v. geantwoord, dat
het voorshands geen aanleiding had kunnen vinden te bevorderen dat
tot verlaging van de gaspnjs werd overgegaan.

Een verlaging van de gasprijs met
— bijvoorbeeld — l cent per m3

zou namelijk betekenen, dat een in-
inkomstenvermindering van rond
ƒ 35.000,— zou ontstaan. Het werd
toen niet verantwoord geacht deze
inkomstenvermindering te aanvaar-
den, aangezien de raad in verband
met het tekort op de begroting een
subjectieve verhoging van de alge-
mene uitkering uit het gemeente-
fonds over de jaren 1959 en 1960 had
aangevraagd.

Op 24 januari 1961 herhaalde
mevrouw Mol haar vraag. B. en w.

i verzochten toen de directeur van de
- bedrijven hen te adviseren omtrent

een eventuele verlaging van de gas-
prijzen en een onderzoek in te stel-
len naar de in omliggende gemeen-
ten geldende tarieven.

Bij schrijven van 16 februari 1961
adviseerde de directeur over te gaan
tot verlaging van de gastarieven
over vrijwel de gehele linie met l
tot 2 cent per nu.

Het advies van de directeur werd
ter beoordeling gesteld in handen
van de commissies voor de bedrijven
c.a. en de financiën c.a.

Eerstgenoemde commissie advi-
seerde het verwarmingstarief af te
schaffen en het industrietarief te
verlagen van 15 cent tot 13 cent
per m3, zulks met het oog op de
concurrentie met andere energie-
bronnen. Omtrent een eventuele ver-
laging van de andere tarieven stelde
deze commissie het op prijs nader te
adviseren, zodra nadere inlichtingen
waren ingewonnen of de aan Haar-
lem te betalen gasprijs misschien
lager zou kunnen worden gesteld
dan in de begroting voor 1961 is
geraamd.

Laatstgenoemde commissie achtte
een verlaging van het industrie-
tarief onaanvaardbaar, omdat h.i. de
kostprijs van het gas ongeveer 16,5
cent per m3 bedraagt. Voor het
overige deelde deze commissie de
mening van de commissie voor de
bedrijven c.a.

Agenda van de raad
Openbare vergadering van de ge-
meenteraad op dinsdag 30 mei, des
namiddags 8 uur.
1. Notulen
2. Ingekomen stukken
3. Benoemingen enz.
4. Aanschaffing ontwikkelingsmate-

riaal t.b.v. de W. H. Suringar-
school (openbare kleuterschool)

5. Verlaging gasprijzen
6. Wijziging salarisverordening 1960

en toekenning van een uitkering
ineens

7. Rondvraag

Na informatie in Haarlem bleek,
dat de kostprijs van het gas ge-
raamd werd op ongeveer 10 cent per
m3 (exclusief de perskosten), het-
welk ongeveer 3/4 cent lager is dan
de raming volgens de begroting '61,

Nadat de genoemde commissies
opnieuw hadden geadviseerd, menen
b. en w. het advies van de commis-
sie voor de financiën te moeten vol-
gen en de raad voor te stellen de
gasprijzen over de gehele linie (in-
clusief de grootverbruikers) met l
cent per m3 te verlagen, zulks uit-
sluitend op grond van de daling van
de inkoopsprijs van het gas en met
dien verstande dat het thans in de
verordening opgenomen verwar-
mingstarief vervalt en dat de be-
naming' „industrietarief" wordt ver-
vangen door „grootverbruikers-
tarief". Volgens de verordening is
de vaststelling van laatstgenoemd
tarief aan het college overgelaten.

Met de commissie zijn b. en w.
van mening, dat het verlaagde tarief
dient in te gaan met ingang van de

dag .vallende nè, de meteropneming
in september 1961.

Het college voegt hieraan nog toe,
dat de direteur van het energie-
bedrijf te Haarlem -bereid is aan
een grootverbruiker te Zandvoort
bij een verbruik van 100.000 m» of
^eer een korting te geven. Dit ge-
schiedt in Haarlem eveneens en deze
korting wordt voor 1960 op 0,9 cent
per ma geraamd.

Tenslotte delen b. en w. de raad
mede, dat deze aangelegenheid op-
nieuw onder het oog moet worden
gezien indien de inkoopsprijs van 't
gas onverhoopt weer mocht stijgen
en dat tengevolge van de toeneming,
van het gasverbruik de voorgestelde
verlaging de gemeentebegroting
1961 niet nadelig zal beïnvloeden,

*
Het blijkt dat het ontwikkelings-

materiaal van de W. H. Suringar-
school (o.k.o.) vernieuwd en aan-
gevuld moet worden.

In verband hiermede heeft de
hoofdleidster van deze school daar-
toe een aanvraag ingediend, verge-
zeld van een begroting van kosten.

De Inspectrice van het kleuter-
onderwijs is blijkens haar schrijven
van 29 april j.l. van oordeel, dat de
door genoemde hoofdleidster ge-
wenste aanschaffingen inderdaad
nodig zijn, zij het, dat haar enkele
materialen overbodig voorkomen.

Na aangebrachte wijzigingen
meent deze Inspectrice, dat met een
uitgaaf van maximaal ƒ 3.950,- kan
worden volstaan.

B. en w. kunnen zich met dit ad-
vies verenigen. Ook de commissie
voor de financiën c.a. gaat hiermede
accoord.

Het college stelt daarom voor,
voor het aankopen van ontwikke-
lingsmateriaal, ten behoeve van de
W. H. Suringarschool, een extra-
krediet van maximaal ƒ 3.950,- be-
schikbaar te stellen.

RICHTING AANGEVEN
Aktie van Verbond voor Veilig Verkeer

In de maanden mei/juni vraagt het Verbond voor Veilig Verkeer In het
kader van de tweemaandelijkse kernthema-acties speciale aandacht voor
het „richting-aangeven". Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, hoe
dringend een dergelijke actie nodig is.

Hoewel statistische gegevens in dit
opzicht in ons land ontbreken,
mag aangenomen worden, dat een
belangrijk percentage ongelukken
— vooral bij het afslaan van links
van fietsers en bromfietsers — is
te herleiden tot het niet tijdig en
duidelijk richting aangeven.

Evenals bij vorige acties heeft het
verbond wederom een documentatie-
mapje gezonden aan alle redakties
van dag-, week- en maandbladen,

Woensdag 31 mei a.*.

van onze salon voor heren haarver-
zorging „WIM KOK". Receptie:
dinsdag 30 mei 1961 van 15-17 uur.

heren haar-
verzorger

Diaconiehuisstraat 24, telefoon 3874

Wijziging in Armenwet
Verhaalsrecht is sterk beperkt

Op l maart j.l. is een wijziging in de Armenwet in werking getreden,
waardoor het verhaalsrecht van de overheid in het centrum van de
belangstelling is komen te staan.

Door deze wijziging is het recht van de gemeenten en andere over-
heidsorganen om verleende steun op anderen te verhalen belangrijk
beperkt. Men heeft zelfs de stelling geponeerd, dat het verhaalsrecht
voor 95 % is afgeschaft.

Dit recht op verhaal van verleende ondersteuning berust op de ver-
plichting van bepaalde personen om hun behoeftige bloedverwanten
of aangetrouwde familieleden te onderhouden. De zin hiervan blijkt
dus alleen als we dit recht beschouwen tegen de achtergrond van de
onderhoudsplicht ofwel de alimentatieplicht.

Ingevolge het Burgerlijk " Wetboek
is ieder verplicht zijn behoeftige
bloedverwanten in de rechte linie te
onderhouden. Daarnaast is er voor
schoonzoons en schoondochters de
verplichting tot onderhoud van hun
schoonouders en omgekeerd, zij het,
dat op deze verplichting enkele be-
langrijke uitzonderingen bestaan.
In het algemeen kan echter worden
gezegd, dat er voor kinderen de
verplichting bestaat om hun ouders,
schoonouders en grootouders te on-
derhouden, terwijl omgekeerd de
ouders enz. enz. gelijke verplichting
hebben tegenover hun kinderen en

Zandvaaits
DINSDAG 23 MEI - Dag, beste
mensen, daar was-ie dan weer! Ja,
ik ben er elk jaar een beetje onder-
steboven van, want om je helemaal
eerlijk de waarheid te zeggen: ieder
jaar denk ik: nou zal er wel eens
een ander aan 't woord komen over
het strand en de zee en zo. Maar
ook nu belde mijnheer de redakteur
me op om me te zeggen: Hou je er
rekening mee, Stoeleman, dat je na
de Pinksteren weer in de krant
komt? Kijk, dat
is eigenlijk wel
grappig. De eerste
keer vroeg-ie of
ik er wat voor
voelde. Het jaar
daarop en 't vol-
gende jaar werd
er al zo voorzich-
tigjes gezegd: Als
je zin hebt en je
hebt er tijd voor.
Maar nu is het
doodleuk: Hou er
rekening mee dat
je in de week na
Pinksteren weer
kopij moet léve-
ren! Nou ja, we
zullen het wel
weer met elkaar
rooien, mensen. Ik zal m'n best doen
om weer, zoals van ouds, de waar-
heid en niets dan de waarheid te
schrijven in de krant over 't strand-
en badleven en zo nu en dan eens
iets over ons dorp, dat zo'n grote
plaats in m'n hart heeft!

Mijnheer de redakteur heeft ge-
vraagd of ik dan maar meteen wil
beginnen met m'n indrukken weer
te geven (wat gewichtig allemaal,
hè?) over de Pinksterdagen.

Mijn indruk is dat het goed druk
was. Daar zou ik 't bij kunnen la-
ten, maar ik begrijp best dat ze
voor zo'n mededeling geen abonne-
ment op de Zandvoortse Courant ne-

men. Ik wil er nog wel aan toevoe-
gen dat ik ook de indruk heb dat
we — als 't zo doorgaat — van de
zomer aardig in de verdrukking ko-
men. Vooral de tweede pinksterdag,
de dag van de Grand Prix, stonden
ze mannetje aan mannetje, maar
niet op het strand. Daar was 't maar
matig, alleen achter het glas viel
wat te beleven. Soms vraag je je
af of Zandvoort een recreatie-oord is
of een race-oord. Ik vind het ook

jammer dat het
badseizoen hier de
laatste jaren zo
saai wordt ge-
opend. Vroeger
werd er nog wel
eens een zeemeer-
min uit de zee ge-
vist, op een kar
geladen en bij de
burgemeester ge-
bracht. En daar-
mee was dan het
seizoen officieel
geopend. Nou
rnoet je je maar
zien te redden. De
een begint het
seizoen in februa-
ri, een ander doet
't met Pasen en

een derde blijft binnengaats tot de
eerste mussen uit de dakgoot zijn
gevallen, 't Was nou niet direct wit
heet, maar uit de wind achter het
glas ging 't wel. De stoere knapen,
die met Pinksteren te water zijn ge-
gaan, zullen wel even geschrokken
zijn.

De temperatuur van de zee is nog
helemaal niet vriendelijk!

En tenslotte moet u de hartelijke
groeten van Jans hebben.

Ze is, net als ik, vol goeie moed.
En daar heb je al heel wat aan,
vindt u ook niet? ,

STOELEMAN

In verband met de wijziging
in de armenwet volgen hier
een tweetal artikelen die de
belangstellende en belangheb-
hebbende lezer enigszins wég-
wijs proberen te maken m
deze materie. Het eerste arti-
kel plaatsen wij in het num-
mer van vandaag, het tweede
volgt binnenkort.

kleinkinderen. Ook echtgenoten zijn
jegens elkaar onderhoudsplichtig.

Nu is het mogelijk dat degenen,
die volgens de wet tot alimentatie
verplicht zijn, aan deze verplichting
niet kunnen voldoen, om de eenvou-
dige reden; dat zij' nauwelijks vol-
doende inkomen hebben om in hun
eigen levensonderhoud en dat van
hun gezin te voorzien.

In zo'n geval wendt degene die
ondersteuning behoeft zich tot de
diaconie van de kerk waartoe hij
behoort, of tot de burgerlijke ge-
meente. Een van deze beide instel-
lingen zal dan ondersteuning gaan
verlenen.

Het komt echter voor, dat de kïn-
deren niet bereid zijn hun behoef-
tige ouders te ondersteunen. De
oorzaken hiervan kunnen wij hier
onbesproken laten. Soms liggen
deze in de verhouding van de ouders
tot de kinderen, soms hebben de
kinderen onderling onenigheid en
wil de een voor ander niet
helpen.

Het ligt voor de hand, dat de
ouders hiervan niet de dupe kun-
nen worden; daarom wordt ook in
zulke gevallen hulp geboden. Deze
hulpverlening betekent in feite ech-
ter een ondersteuning van de kin-
deren.

"Om nu "te voorkomen, dat de on-
willige kinderen uit hun houding
ook nog voordeel zouden trekken,
is in de Armenwet aan de instel-
lingen van weldadigheid en aan de
gemeenten het recht toegekend om
de kosten van de ondersteuning
terug te vorderen van, dus te ver-
halen op, bepaalde personen.

De personen op wie verhaal mo-
gelijk is zijn: 1. De ondersteunde
zelf, indien hij tot teruggave in
staat is. 2. Na overlijden: de na-
latenschap van de ondersteunde. 3.
Als verhaal als onder l en 2 ge-
noemd niet mogelijk is: op de bloed-
en aanverwanten, die tot onderhoud
verplicht zijn.

Dit recht van verhaal nu is met
ingang van l maart j.l. belangrijk
beperkt. Deze beperkingen kunnen
in twee groepen worden onderschei-
den, namelijk die, welke voor alle
ondersteunde instellingen gelden en
die, welke alleen voor burgerlijke en
gemengde instellingen van welda-

digheid, voor het rijk en voor de
gemeenten gelden.

Voor alle ondersteunende instellin-
gen geldt de beperking, dat verhaal
voortaan niet meer mogelijk is op
grootouders, kleinkinderen en bloed-
verwanten van verdere graad.

Deze familieleden blijven dus wel
alimentatieplichtig, maar de kosten
van ondersteuning, die door instel-
lingen e.d. is verleend, kunnen niet
meer op hen worden verhaald.

De beperkingen van de tweede
groep hebben betrekking op het ver-
haal, dat op bepaalde personen en
voor bepaalde kosten zou -kunnen
worden toegepast. - -

De personen, op wie de nieuwe
wettelijke bepalingen, het oog heb-
ben en tegenover wie dus geen ver-
haal meer kan worden toegepast,
zijn de onderhoudsplichtigen, die
aannemelijk maken, dat hun draag-
kracht niet "groter- is 'dan die van
een hier te lande wonende onge-
huwde, die eenr vermogen van
ƒ 50.000,- of een inkomen van
ƒ 12.000,- per jaar heeft en te wiens
aanzien zich geen'bijzondere draag-
kracht verminderende omstandig-
heden voordoen, of dat door toepas-
sing van het verhaal hun draag-
kracht -beneden die van zodanige
ongehuwde zou dalen.
. Door deze beperking wordt het

verhaal op een grote categorie van
onderhoudsplichtigen onmogelijk
gemaakt, daar de grenzen, waar-
naar de draagkracht wordt gemeten
vrij hoog zijn. Als een ongehuwde
met een inkomen van ƒ 12.000,- per
jaar al niet meer in staat wordt ge-
acht in het onderhpud bij te dragen,
dan geldt dit voorheen gehuwde met
twee kinderen zeker bij een in-
komen van plus minus ƒ 15.000,̂
per jaar.

Ingewijden zijn dan ook van me-
ning dat 95 % van de verleende
ondersteuning niet meer kan wor-
den verhaald.

De hier bedoelde beperking geldt
verder alleen voor de volgende
kosten:

1. de ondersteuning van een man
of vrouw die vóór l januari 1901 \
is geboren en die de leeftijd van
65 jaren heeft bereikt.

2. de vrouw van .een onder l ge-
noemde man.

3. de kosten van verpleging of ver-
1 zorging-in een inrichting tot ver-

pleging van zieken, van gebrek-
kigen, van hulpbehoevenden of
van ouden van dagen, dan wel
de kosten van de verpleging of
verzorging van een persoon, die
verkeert In een zodanige geeste-
lijke of lichamelijke toestand,
dat opneming in een inrichting
gerechtvaardigd zou zijn.

4. de kosten van verpleging in een
krankzinnigengesticht en de kos-
ten van de verpleging van iemand
die in een zodanige toestand ver-
keert, dat verpleging in een in-
richting gerechtvaardigd zou
zijn.

•(wordt vervolgd)

ZEEP

aan de reportagediensten van radio
en t.v„ alsmede aan een vlerhon-
derdtal redakties van personeels- en
huisorganen 'en de politiekorpsen.

Aan de actie is een affiche ge-
wijd. Het Verbond heeft het ont-
werp hiervan kunnen overnemen
van haar Deense zusterorganisatie.
Deze affiche zal o.m. van 29 mei
t.m. l juli a.s. in alle postkantoren
worden opgehangen en in mei als
pauzedia worden getoond In hon-
derd van de meest bezochte blos-
copen in Nederland. Ook vele poli-
tiekorpsen in ons land zullen op de>
aktie van het Verbond inhaken, o.m.
door het op grote schaal verspreiden
van genoemde affiche.

De radio zal de actie van het Ver-
bond waar mogelijk ondersteunen,
o.m. in de vaste verkeersrubrieken
en door het uitzenden van speciale
omroepberichten. Op het beeld-
scherm zal het dank zij de welwil-
lende medewerking van de Neder-
landse Televisie Stichting weer 'mo-
gelijk zijn om — zoals reeds gebrui-
kelijk geworden — een tweetal spe-
ciaal aan het kernthema gewijde
„spots" (éénminuutfilmpjes) te ver-
tonen. Onvoorziene - wijzigingen
voorbehouden zullen deze uitzendin-
gen plaatsvinden op dinsdag 13 en
dinsdag 27 juni.

Tezamen met World Press Foto
geeft het Verbond een speciaal aan
'richting-aangeven' gewijde 'wand-
krant' uit, bestemd voor aanplak-
borden in bedrijven, kantines, ban-
ken, ziekenhuizen, politiebureaus etc.

Met- dit alles hoopt het Verbond
de Nederlandse weggebruiker te be-
wegen tot grotere nauwgezetheid
waar het gaat om het aangeven van
richtingverandering in het verkeer.

HIER STAAT UW BRIEF

Mijnheer de redacteur, t

Op de normale zondagen zijn de
toegangswegen naar Zandvoort
reeds vol.

De verkeerschaos van tweede
Pinksterdag doet rnij denken aan
een olifant, die men-door een mui-
zengat probeert te wringen.

Behept met het idee, dat Zand-
voort primair een badplaats is, ver-
baas ik mij, dat wanneer er evene-
menten op het circuit zijn, bezoe-
kers practisch geen kans zien het
strand te tiereiken.

Zolang de wegen naar Zandvoort
te smal blijven lijkt net mij beter in
de naaste toekomst de zaterdag
voor deze races te benutten.

J. TERMES,
Secr, strandpachtersvereniging

SALON

diufeemo.
Internationale coiffures

Manicure — Teinture
American Ten minute '•

Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

Burgerlijke Stand - '
19 mei-25 mei 1961

Geboren: Mar ja, dochter van B.
Beekman en G. Bos;, Frederik, zoon
van F. Ploegman en A. Heijnen;
Margriet Huberdina, dochter van H
M. W. Weber en R. de Jong.

Ondertrouwd: Klaas Loos en.Vaii
Dalen; Engel Koper en Wilhelmmu
Boon; Frits Wouter Rinkel en Wil-
heimina Adriana Smit.

Getrouwd: Robert Paul van
Toornbrug en Geertruida Cathariua
van Herwijnen; Maarten Leegwatiir
en Elizabeth Susanna Koper; Willem
Hendrik van Keulen en Clara Adrl-
ana Anna Maria Stokman.

Geboren buiten de gemeente:
Hans, zoon van C. W. van Limbeek
en W. Dees; Paulus Maria, zoon van
A. M. Aleven en C. W. Severiens;
Jan Herman, zoon van G. Deesker
en G. J. van der Hoek; Monique,
dochter van J. Hellingman en M.
Heidoorn.

Overleden bulten de gemeente:
Harmen Schraa, oud 47 jaar, "ge-
huwd met A."Kuiper; Hendrik :Ku-
perus, oud 38 jaar, ongehuwd. J" -



FAMUJEBERICHTEN

Voor de belangstelling ondervonden
bij het overlijden van onze geliefde
echtgenoot, vader, behuwdv,ader . en
grootvader

ADRIANUS KROMHOUT
betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam,
A.. Kromhout'Van den Bos

Zandvoort, mei 1961
Nic. Beetslaan 26

O.S.S.
De nummers van de niet afgehaalde
prijzen van de onderlinge lucifers-
actie luiden: 297, 512, 517, 369, 103,
132, 513 (wit); 492, 584, 157, 646,
253 (paars). Aanm. bij mevr. A. M.
v.d. Mije-Walet, Haarlemmerstr. 46.

UITVOERING
door piano-, viool- en cello-
leerlingen van

Aad en Jan Plas
op zaterdag 27 mei
-'s avonds haif acht in het

Geméenschapshuis
Uitgevoerd wordt o.m.
PIANOCONCERT van J. HAYDN
VIOOLCONCERT VAN VIVALDI
met begeleiding van strijkorkest
Toegang-vrij.

trimmen
, knippen

wassen
bé boterhoven de haan

- gedipl. >
zandvoortselaan 325, - bentveld

telefoon 02500-43459
(ook 's avonds tussen 7-8 u.)

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en

A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
' P. Vijlbrief

Hogeweg 43, telefoon 3355

WIJKZUSTER:
A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

APOTHEEK:
27 mei t.m. 2 juni:

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
Wijnne, Haltestraat 8, tel. 2389.

Nachtdienst van 18.30 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 28 mei
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemsteedse Dreef 11,
Heemstede, telefoon 35521.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

In een wip
. schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER, keus
uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week
Uw oude stofzuiger heeft in-
ruilwaarde!
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer

• PHILIPS SPECIALIST

F. H. Penaat
Koatverlorenstraat 7, tel. 2S34

Opbrengst collecte
De op maandag, tweede pinksterdag,
gehouden Emmabloemcollecte heeft
ƒ 240 opgebracht.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter,, de naanx.van het..schip ver-
meld. .

Argentinië: ms Zaanland, 29 mei;
ts Uruguay, 31 mei; ms Aldabi,
l juni;

Australië: ss Canberra, 28 mei;
ms Melbourne Star, l juni;

Brazilië: ms Lichtenstein, 29 mei;
ms Aldabi, l juni;
r Brits-Oost-Afrika: ms Africa,
l juni;

Canada: ss Arkadia, 28 mei; ss
Kerkedijk, 31 mei;
Chili: ms Achilles, 28 mei; ms

Köln, 31 mei; •
Indonesië: ss Dortmund, 28 mei;
Ned. Antillen: ms Prins der Ne-

derlanden, 30 mei;
Nieuw-Zeeland: ss Canberra, 28

mei;
- Suriname: ms Ladon, 31 mei;
, .Unie van Z-Afrika . en Z.W.-
Afrika: ms Stirling Castle, 28 mei;
ms Zuiderkerk, 30 mei.

Inlichtingen betreffende .Üe verzen-
dlngsdata van postpakketten geven
d« postkantoren. ; i.

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 28 mei-

10 uur: ds. W. M. van Asperen,
Haarlem.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: spr. de heer J. R. Ber-
kenbosch.

NED. PROTESTANTENBOND,
Zondag 28 mei

10.30 uur: ds. A. J. Snaayer (d.g.)
uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg
Zondag 28 mei

10 uur: ds. F. R. M. Elders van
Amsterdam.
17 uur: ds. J. W. Broersma van
Vijfhuizen. Cat. zondag 25,

Huis in de Duinen
19.30 uur ds H. W. Wierda,
Haarlem-Noord.

PAROCHIE H. AGATHA
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 6.30-7.30-

9 u. Hoogmis en 11 uur: in Het
Huis in de Duinen om 8.45 uur,
Om 19.30 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 uur; om 19.30 uur Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 30 mei

15 uur: samenkomst in Fniël, Zui-
derstraat 3. *
Spr. de heer^JV W. van Zeijl.

j i
JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond 8 uur

bijbelstudie in Geméenschapshuis
kamer 4, ingang Willemstraat

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag: 28 mei, 9.45 uur, 402 m: ra-
diotoespraak door mr. M. G. Rood
over „Een man met een aktentas".

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.
WONINGRUIL
Aang. in A'dam-Zd 4 ka-
merwoning, huur ƒ 83 p.m.
incl. centr. verw. Gevraagd
woning in Zandvoort. Br.
nr. 3901 bur. Z. Crt.

VRIJ GBM. BENEDEN-
HUIS te huur v.a. 5 sept.,
perm., ƒ 130 p.m. Br. nr.
3902 bur. Z. Crt.
Prima vakantieverblijf aan-

geboden voor POEZEN bij
particulier, onder controle
van dierenarts. J. J. Kloos,
Teslastraat 24, tel. 35591,
Haarlem.

VERLOREN:
BEDELARMBANDJE met
ong. 14 bedels (aand.) Teg.
bel. graag ter. aan Marjan
Folkers, Thorbeckestr. 17,
tel. 3283.

Verloren een groen Cordu-
roy KINDERJASJE en
SCHOENTJES van kind v.
3 jaar. Terug te bezorgen
Marisstraat 33, tel. 2271.

JONGEMAN, 33 j., zoekt
avondwerk, elke dag vanaf
20.00 u. en het weekeind
voor hele dagen. Br. onder
no 3904 Z. Crt.

B.z.a. 2 W E R K S T E R S
v. afwas in pens. of hotel
Br. nr. 3903 Z. Crt.

Metselaar zoekt AVOND-
WERK, onverschillig wat.
Telefoon 4205, Zandvoort.

WERKSTER gevr. 2 ocht,
p.w., ƒ 1,50 p.u. J. de Jong,
Paradijsweg 15.

WERKSTER gevraagd.
Mevrouw Ingwersen, Bre-
derodestraat 112, tel. 3303.

FLINKE HULP gevr. één
ochtend p.w!, hoog loon.
Mevr. Citroen, Haarlem-
merstraat 90, tel. 2378.

Gevr. van maandag t.m,
vrijdag een flinke HULP
i.d. huish. van 9-5 u., goed
kunnende koken, loon ƒ 2,-
per uur. Tel. alleen na 6 u.
02500-41553.

De Zeestraat Apotheek
vraagt een flinke H U L P
mnl. of vrouw., voor be-
zorgen, spoelen en schoon-
houden, voor hele of halve
dagen.

Familiedrukwerk
als:

geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires
visitekaartjes
rouwcirculaires
dankbetuigingskaarten

Gertenbachs Drukkerij

Daar kunt u heen
Monopole:

Vrijdag 26 t.m. zondag 28 mei, 8 u.:
film „Babette op het oorlogspad".
Maandag S9 mei en donderdag l ju-
ni, 8 uur: film „Het mysterie van
het zwarte museum".
Dinsdag 50 en woensdag 31 mei,
8 uur: Johnny Kraaykamp presen-
teert „Stukken en beetjes".
Zondagmiddag 28 mei, 2.30 uur:
film „In de penarie".

Geméenschapshuis
Zaterdag 27 mei, 19.30 uur: uitvoe-
ring leerlingen van Aad en Jan
Plas.

*

Stadsschouwburg : ,

Zaterdag 8t en sondag 28 mei, 8 u::
Toneelgroep Theater met „Hel Zui-
dcn".
Maandag 89 mei, 8 u«r:l'Rotterdams
Totjëel met „Dubbel spel".
Wpensdag' Si mei, s; uur: Haagse
Comedie met (Kardinaal van- Spanje.

Huis te koop gevr.
liefst nieuwbouw m. gar
Telefoon 4403 en 4160.

Te koop gr. T.L. LICHT-
BAK: Hotel-pension; 2-p
OPKLAPBED met kapok
matras, ,130 br. Haarlem-
merstraat 16.

Te koop aangeboden prima
WASMACHINE met wrin-
ger. Haarlemmerstraat 26

Te koop aangeb. z.g.a.n
Koelstra TIL-OP KINDER-
WAGEN. Stokman, Van
Lennepweg 59/2.

Te koop OPKLAPBED m.
ombouw in goede st. Tel.
3262. B. Engelbertsstr 13zw

Bijzonder goede MERCE-
DES 170 te koop, met' sch.
dak, kachel. In onber. st.
van onderhoud. Proefrit en
onderzoek toegestaan. Pr.
ƒ 1250,-. Voor afspraak
telef. 02500-13850 (alleen
's avonds tussen 7-10 uur)

Te koop aangeb. HOREX
REGINA 350 cc 1955 Dr.
Gerkestr. 40 rd, tel. 3603.

Te koop witte KINDER-
WAGEN met matrasje
ƒ 40,-; WIEG met matras
met wit kant bekleed ƒ 60,-;
Oud-Hollands BOEKEN-
KASTJE ƒ 40,-. Cort v.d.
Lindenstraat 2/23, tel. 3143

Te koop: half Engelse
KINDERWAGEN ƒ 35,—.
Evt. ruilen voor wandel-
wagen. Paradijsweg 18.

Te koop aangeb. 2 mooie
KANARIES in kooi m. toe-
behoren ƒ 10. Van der Er-
vo, Dr. Gerkestr. 111, lele-
foon'3422.

OPENBARE VERKOPING
Notarissen I. Jonk te Haar-
lem en mr. C. E. Massee te
Amsterdam, zullen op don-
derdag 8 juni '61 des nam
na 2 uur in het Notaris-
huis, Bilderdijkstraat l, te
Haarlem, in het openbaar
verkopen:
Het winkelhuis met boven-
woning en achterliggende
werkplaats en erf te Zand-
voort, aan de Grote Krocht
20, groot 6,49 are.
Huur: beneden (winkel en
gebruik v. keuken) ƒ 15,85
p.w. Overigens benedenhuis
en bovenhuis in eigen ge-
bruik. Lasten ƒ 164,29 p.j.
Aanv. bij bet. of uiterlijk
op 20 juli a.s.
Bezicht. di. en do. van 2-4
uur. Inl. bij gen. nota. Jonk,
Wilhelminastraat 61, tele-
foon (02500) 10459.

T.V., 43 cm ƒ 275,- half
jaar garantie, gemakk. bet
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, tel. 4307.

Voor al uw METSEL-
WERK naar W. Driehuizen
.Marisstraat 13, tel. 3891.

KLEIJN voor AUTO'S
Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

SKELTER te koop. Te bez.
bij Garage FUnterman te
Bentveld.

SCHRIJFMACHINE te
koop, in pr. st., prijs ƒ 55,-.
Vinkenstraat 11, tel. 2420.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, euz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Dirk v.d. Broek's supermarkt
.,. vraagt voor in- en uitpakwerk

2 meisjes-scholieren 15-16 jaar
voor enkele halve of hele dagen p.w.

1 pientere jongen
voor de winkelverzorging.

Aanmelden: Kerkstraat 19, Zandvoort

Zaterdag 3 juni

OPENING
van Boekbinderij

in het nieuwe modern ingerichte pand

Haarlemmerstraat 13 achter
Receptie en gelegenheid tot bezichtiging van

het bedrijf van 10-12 uur.

Gevraagd:

nette meisjes
voor de verpakkingsafdeling

Gehuwden evt. voor halve dagen
kunnen eveneens in aanmerking komen.
Iwanowitch, Oranjestr. 12-16, tel. 2470

R E F O R M - e n
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Stadsschouwburg
HAARLEM

Zaterdag 27 mei, 8 uur
Toneelgroep Theater

Het Zuiden
Zondag 28 mei, 8 uur

Toneelgroep Theater
Het Zuiden

Maandag 29 mei, 8 uur
Rotterdams Toneel
Dubbel spel

Woensdag 31 mei, 8 u.
Haagsche Oomedie

Kardinaal
van Spanje

LAATSTE DAG
GELDIGHEID
DER COUPONS

Prijzen: ƒ 1,25 tot ƒ 5,-
(alles inb.) Coup. geld.
Voorverk. op speeld. en
2 dg. ervoor van 10-3 u.
Telefonisch na 12 uur.

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

Oude boeken en prenten
te koop gevr.
Antiq. „De Kring"
Nwe. Spiegelstraat 46-48,
A'dam, tel. (020)-220707

MAAGTABLETTEN
de beste

U.kunt weer normaal eten!
Vraagt inl. b.d. importeur
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat 55, Rotter-
dam-6.

Zr. R. KNEGJE
Med. gedipl. PEDICURK
Tel. 02500-16364 (8-9; 1-2
en 6-7 uur) Éénmaal per
maand te Zandvoort. Alle
benodigdheden voor voet-
verzorging.

i Nu zelf schilderen! l
j Losse oliegrondverfj

a ƒ 1,25 per kg.
) Ouderwetse GLANS-1
j VERF a f 2,23 p. kg |

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

{Outra-verfmalerij:
tN.Z. Voorburgwal 25 j
f Amsterdam-C., telef. j
f43542 (naast Wijers) j

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Woodbrookers organiseren van 88—29 juli

Een muziekweek
voor allen, die strijken, blasen, Kingen of een klavier bes'pelen

Samen musiceren in grotere en klei-
nere ensembles is een aparte vreug-
de. Daarvoor een brokje vakantie te
reserveren is de moeite waard. Deel-
nemers en deelneemsters aan vorige
cursussen hebben voorrang mits ze
zich voor l juli — liefst eerder —
bij de administratie van de Wood-
brookers voor deelname hebben aan-
gemeld. Een aantal meldingen is
reeds binnen. Nieuwe aanmeldingen
zullen in volgorde van binnenkomen
worden geplaatst. Leeftijdsgrenzen
zijn niet gesteld. De ervaring heeft
uitgewezen dat oud en jong uitste-
kend samen kunnen musiceren.

Dit jaar zal vooral aandacht wor-
den besteed aan de hedendaagse
muziek, zowel door haar zelf te spe-
len als er naar te luisteren op pla-
ten.

Om eenzijdigheid te voorkomen
zijn enkele voordrachten over he-
dendaagse schilder- en beeldhouw-
kunst in de avondprogramma's op-
genomen.

De middagen blijven zoveel moge-
lijk vrij voor sport en spel.

De Woodbrookers hopen vooral
jonge vakstudenten, leden' van
„Jeugd en muziek" en leerlingen
van muziekscholen te mogen ver-
welkomen! Blazers, dwarsfluit, blok-
fluit, hobo, klarinet, fagot, trompet,
hoorn, enz. zijn. bijzonder welkom.
Ook alt-violen en celli. Aanwezig
zijn: drie piano's, een vleugel en een
clavecimbel.

De muzikale leiding berust dit
jaar bij mevr. E. Kooistra-Kassies,
mej. Hans Verkade en de heren R.
Kooistra en J. van Zon. Nap de

Kleijn hoopt een enkele keer te ko-
men kijken om de vriendschap aan
te houden. Algemene leiding dr. A.
van Biemen.

Voo?- een oprecht geluid:

de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:

• Actueel nieuws geven
van velerlei aard;

O Zijn kritische en sti-
mulerende taak eerlijk
vervullen;

• Een tikje spot en hu-
mor niet vergeten

Zandvoortse
Achterweg l - Telef. 2135



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Wij leveren, alle bekende merken uit voorraad!

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RAPIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR

Vakkundige en snelle REPARATIE
aan alle radio- en televisietoestellen

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914 3

Betaling desgewenst in overleg l Zie t onze showroom

BAD ZUID
BADEN IN ZEE ONDER TOEZICHT

VOOR INWONERS
VOORDELIGH TARIEVEN

Seizoenabonnementen voor volwassenen ƒ 6,—
Seizoenabonnementen voor kinderen
tot 15 jaar ƒ 3,—

Vanaf heden verkrijgbaar aan de kassa

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Set speciaal-
adres voor uw BSUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergect-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten bloemzaden en bollen

H.H. Hotel-café-rest- en pensionhouders
.«honkt Uw Duitse gasten origineel Duits bier

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

Ziet onze collectie:
LIGSTOELEN ƒ 9,50
KLAPSTOELBN ...'. ƒ 3,80
OPVOUWBARE STOELEN ƒ 17,50
TUINPARASOLS ." ƒ 21,50
BEDDEN, geheel opvouwbaar ƒ 34,50
LUCHTBEDDEN ƒ 24,50

Fa. Schuilenburg
Grote Krocht 5-7 Telefoon 2974

Monogsole Theater
Telefoon 2550

Dinsdag 3O en
woensdag 31 mei 8 u.
Kaartverkoop twee dagen tevoren aan de kassa,
geopend 12.30 en 7 uur.
Prijzen ƒ 2,50 t.m. ƒ 4,50.

Medewerkenden:
Harry Boda

Nanny Boda - Adèle Bloetnendaal
Hans Boskamp

Helen Ie Clercq - Cynthia Dominique
René Deshauteurs

Enrico Neckheim-tria
Regie: Jack Diocon

Teksten: Jef v.d. Heyden

ASPECT- Interieurverzorging
MEUBELSTOFFEERINRICHTING

Pracht collectie

Franse .

Stijlmeubelen

Complete Meubilering

Woningtextiel

Luxaflex enz.

H. VAN ASPEREN
Telefoon 02507 - 2937

ZANDVOORTSELAAN 39 - ZANDVOORT
Telefoon 02500-17069

Zomerschoenen!

GROTE KROCHT
Annex reparatie-inrichting

Philips Televisie
Geeft uw kennissen meer RUIMTE
en uw leven meer VAART
PHILIPS TELEVISIE
vanaf ƒ 645,— of ƒ 8,-̂ - per week.
Philips radio, moderne vormgeving
Philips platenspeler met versterker
of Philips draagbare toestellen
voor uw geslaagde zoon of dochter
Uw oude radio en televisie hebben, inruilwaarde.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst na persoonlijk overleg de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie
31 mei a.s. laatste dag KANS OP GRATIS PHILIPS T.V.

PHILIPS-SPECIALJST F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. riblappen 2,75
500 gr. mooie ossenlappen v.a. 2,10
500 gr. schouderkarbonade 2,50
500 gr. ribkarbonade 2,75
500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram gek. worst, samen 0,85
100 gram pekelvlees en
100 gr. gekookte worst 0,75
150 gr. gehakt 0,55
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Soeppakket 1,00
l „bus je weense worst jes 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

. genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogebedrijf O. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven lfRinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs- Drukkerij,
Zandvoortse Courant
Achterweg l

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY

• BELASTINGEN

• ADMINISTRATIES

Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

DRAKA CELMATRAS, onbeperkte
garantie ƒ 117,50
BINNENVERINGMATRAS
15 jaar garantie, 80 x 190 ƒ 52,50
Keurkapokmatras, 80 x 190 ƒ 59,75
Vlokmatras, 80 x 190 ƒ 24,95
Divanbed, 15 j. gar., 80x190 ƒ 26,50
Ledikant met voetbord,

15 jaar gar., 80 x 190 ƒ 49,—
Etagebed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 ƒ 67,50
Dubbeldivanbed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 ƒ 78,—
Wollen dekens: ƒ 13,95; ƒ 14,95;
ƒ 15,75; ƒ 16,75; ƒ 17,50; ƒ 17,95;
ƒ 19,75 ƒ 20,95; ƒ 24,75; ƒ 27,95;
ƒ 29,75 enz..

Beddenmagazijn

W-H. Kemp er
Haltestraat 21, tel. 2219 en 2501

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a.
bakkerskleding, koksmutsen, slof-
fen en broeken, overalls in wit,
khaki en blauw. Gesorteerd in
heren overhemden, dames dusters,
Ook voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen, matjes enz.
bij het van ouds bekende . adres

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

„alstublieft"
zegt DE SPAR

GRATIS ZEGELS
ZIJN GULDENS WAARD!

gold [g van 25 m*t tAn 1 (vnl

elk pakje Spaf-tllGG roodmerk, 100 gram

15 Ct goedkoper én 10% korting)

2 bük^n Sperziebonen
van 168 voor l ÜO in 10%

Theebuiltjes «c
doosje 20 stuks van 98 voor O U .10%

GRATIS DUBBEL ZEGELS

SINASSTICKS -„ „«,
150 gram 72 en 2O zegelt gratli

ANANAS blik400 gram 98.en 40 zegel* gratlt

CUSTARD groot pok 60 «n 24 zegelt g ra tl»

HARING tn tomafensaus _.. «_
blik 74 en O O zegel* gratie

PETIT BEURRE pakje 52 en 20 zegelt grati*

CHOCORANGE , „ _ _
. snoopje, 200 gram O4 en 2O zegelt gratie

SAKS. LEVERWORST-, ,.
100 gram OO en 1 4 zegeli gratie

BOTERHAMWORST ., «*>
200 gram 5O en 22 zegeli gratie

PRONTO gecone., flesjo 85 en 34 zegeli grall.

EIERBESCHUIT rol 30 en l 2 zeaeh S ra tl,

Koek/e met 10%

KOGGETJES 250 gram 60-10%

Bosch koelkasten
Model 1961

HOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,— nu f 468.—
Type KG'140 T ƒ 608,- nu ƒ 518.—
Type GA 150 ƒ 648,- nu ƒ 5S8.—
Type.GK 180 ƒ 858,- nu ƒ 728,-

S jaar garantie

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 — TELEFOON 2484

Leverancier alle Ziekenfondsen
GROTE SORTERING ZONNEBRILLBN

EN POLAROID ZONNEBRILLEN
Ook zonnebrillen op sterkte van uw bestaande bril

Elke fijnproever:
prefereert

,«"«,,£*„ f^n rr**flio*ill0uvrrl * ZEESTRAAT 44 - TELEFOON Z254
WIJ H dl 6H fj t?Ulollllt;t7J.U • KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Sport en spel
Zandvoortmeeuwan
Uitslagen zaterdag 20 mei:

SMS 3-Zandvoortm. 3 1-3
Adspiranten:

Zandvoortm. d-Hillegom b H.n.o.
Zandvoortm. f-EDÖ e 2-0
Zandvoortm. f kampioen

Uitslagen maandag 22 mei:
Junioren:

Schoten e-Zandvoortm. e Z.n.o.
Van der Aart-beker:

Zandvoortm. a-DEM a 3-2
Programma zaterdag 27 mei:
4 N. Vennep ads. a-Zvm. e 15 u.
Programma zondag 28 mei:
Promotie res. 2e klasse:

Zandvoortm. 2-Donar 2 14.30 u.
Junioren:
7 Zandv.m. e-Schoten e ultgest.

*
Maandag tweede pinksterdag werd
op initiatief van de oud-Zandvoort-
meeuwenspeler Ge Snoek, een wed-
strijd gespeeld -tussen een oud-eer-
ste elftal en het pas gepromoveerde
vierde elftal.

De veteranen bleken superieur en
wonnen de ontmoeting met 5-1. De
stand bij het ingaan van de rust
was 2-1.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen saterdag 20 mei:

TZB adsp. a-Concordia c 7-2
TZB adsp. c-HBC h 2-3

Uitslag promotiewedstrijd 22 mei:
Ripperda 4-TZB l 2-9
TZB promoveert.

De training van de elftallen van
TZB is tot . nadere aankondiging
opgeschort.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de derde wedstrijd in de vierde
competitie gaat in de A-lijn de fam.
Van Eckelt nog steeds aan de kop.
Het percentage is 228,24%. De
tweede plaats wordt ingenomen
door het koppel Peen-Stor ,met
222,78%. Het dameskoppel Fabel-
Polak staat op de laatste plaats met
175,93%.

In de B-lijn heeft het dameskop-
pel Hagen-van Dartelen een ruime
voorsprong — 220,35% — op het
tweede dameskoppel Bakkenhoven-
Vader - 207,02% De fam.
Coops bezet de laatste plaats in de-
ze lijn met 189,88%.

In de C-lijn zijn de verschillen
tussen de teams minder groot. Het
koppel mevr. Snijer-Paap heeft de
leiding met 209,07%. Tweede is hier
het dameskoppel Plugge-Zürcher
met 205,96%. Het dameskoppel Drö-
se-Heldoorn neemt met 165.08% de
laatste plaats in.

Mevr. Notterman-de Zwarte bezet

in de D-lijn de eerste plaats met
223,55%, gevolgd door het dames-
koppel Lansdorp-Sjouwerman met
212,92%.

De wedstrijden om de Kennemer-
landbeker starten hedenavond.
ZBC ontmoet dan H.N.B.B. 3.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Aan de turndemonstratie, die de
Kennemer Turnkring ter gelegen-
heid van haar 50-jarig bestaan op
10 juni a.s. op de Grote Markt te
Haarlem organiseert, zal door een
groep meisjes van O.S.S. met een
nummer kastspringen worden deel-
genomen, terwijl een groep jongens
van O.S.S. met jongens van andere
verenigingen een openbare les zal
verzorgen. De technische commissie
zal vrijdag a.s. de meisjesploeg se-
lecteren, die de vereniging zal ver-'
tegenwoordigen.

De onderlinge lucifers-actie is
dank zij de activiteit van twee stu-
wende dames-propagandisten een
groot succes geworden.

P.V. „Pleines"
J.l. zondag 21 mei hield de p.v. Plei-
nes een wedvlucht vanaf Tergnier,
de afstand bedroeg 317 km. Gelost
om 7.30 uur, arriveerde, de eerste
duif om 13.04 uur,
C. Visser l, 6, 23. .
K. Driehuizen 2, 3, 5, 10, 21.
H. Lansdorp 4, 7. ;
R. Driehuizen 8, 16; ':
G. Driehuizen 9, lij',12, 19.
A. Dorsman 13, 18.' "'
A. H. Daane 14, 20.
P. Koper 17.
K. Kramer 22.

P.V. „Phoenix"
De p.v. „Phoenix" hield j.l. zondag
een wedvlucht vanaf Tergnier over
een afstand van 317 km. Gelost om
7.30 uur arriveerde de eerste duif
om 12.47 uur.
Th. v.d. Meulen l, 7, 8, 14, 15, 17,18.
R. Engelander 2, 3, 4, 10, 13, 16, 19,

20, 23.
R. van Gijtenbeek 5, 6, 22, 25.
J. Donker 9, 11, 24.
Corn. Koper 12.
J. de Leeuw 21, 26.

Rapport van I.C.A.O.

Meer ongevallen in de lucht
in 1960

Blijkens een rapport van de internationale organisatie voor de burger-
luchtvaart (I.C.A.O.) is het aantal dodelijke ongevallen bij vliegtuig-
ongelukken in 1960 in vergelijking met het daaraan voorafgegane jaar
toegenomen.

In 1959 deden zich 27 ongelukken
voor waarbij doden vielen. Het aan-
tal doden bedroeg toen 570. In 1960
waren bij 52 ongelukken doden te
betreuren. Het totaal aantal doden
hierbij was 850. Het aantal doden'
per 100 miljoen • passagiermijlen
steeg van 0,95 tot 1,25. Volgens het
rapport mag men uit deze stijging
echter niet de conclusie trekken, dat
er een einde is gekomen aan de reeds
jaren bestaande tendentie, dat het
aantal doden bij vliegtuigongeluk-
ken relatief daalt.
De I.C.A.O. acht het waarschijnlijk,
dat het jaar 1959. als bijzonder gun-
stig moet worden beschouwd. Met
nadruk stelt de organisatie, dat de
toeneming van het aantal dodelijke
ongevallen niet *'een gevolg is van
het toenemend gebruik van straal-

Verkoop Zomerzegels 1961
overtreft alle verwachtingen

De verkoop van Zomerpostzegels
1961 heeft alle verwachtingen tot
dusverre overtroffen. Hoewel de
PTT rekening had gehouden met
een grotere verkoop dan in 1960,
bleek de voorraad ten slotte niet
voldoende te zijn en moesten de ze-
gels van alle waarden, met uitzon-
dering van de postzegels van dertig
cent, worden bijgedrukt.

De serie van vijf vogelpostzegels,
met extra toeslag ten bate van lan-
delijke en regionale instellingen, die
hulp geven op sociaal en cultureel
terrein en op het gebied van de
voksgezondheid werkzaam zijn, ge-
niet een bijzonder grote belangstel-
ling. De door de .Stichting uitgege-
ven prentbriefkaarten 'met de af-
beeldingen van dezelfde vogels als
op de postzegels (zilvermeeuw,
scholekster, wulp, kluut en kievit)

waren reeds in de eerste weken van
de op 24 april gestarte Zomerzegel-
actie uitverkocht.

Steekproeven in verschillende de-
len van het land hebben aangetoond,
dat de verwachting gewettigd is, dat
de Zomerpostzegels 1961 een resul-
taat zullen opleveren, dat minstens
vijftien procent zal liggen boven
dat van 1960. Alleen al in Den Haag
waren de brutoverkopen in de eer-
ste vier w'eken van de actie ƒ 21.000
hoger dan vorig jaar.

In de provincie Noordholland be-
droegen de bruto-verkopen in 1960
ƒ 197.000,—. Gezien de belangrijk
hogere verkopen verwacht men hier
dit jaar een bruto-verkoop van
ƒ 227.000,— té behalen.

De Zomerzegelactie duurt nog
tot 10 juni. De zegels blijven geldig
tot eind 1962.

vliegtuigen. Slechts drie van de ver-
ongelukte lijnvliegtuigen waren
turbine-straalvliegtuigen, hoewel
deze toestellen ongeveer een derde
van het totaal aantal passagier-
mijlen voor hun rekening namen.

In het rapport wordt voorts ge-
constateerd, dat het internationale
verkeer zich in 1960 met 20,8 pet en
het buitenlandse verkeer met 8,9 pet
heeft uitgebreid.

Zomerdienst N.S.

BETERE AANSLUITINGEN
naar en van Zandvoort

Met ingang van de zomerdienst '61,
zondag 28 mei a.s., zal de dienst-
regeling van de Nederlandse Spoor-
wegen ingrijpend worden gewijzigd.
Deze wijzigingen, waarmede reeds
in 1960 in het Zuiden van het land
een aanvang werd gemaakt, worden
gekenmerkt door kortere reistijden
van de sneltreinverbindingen en een
verdere verbetering van het aan-
sluitingesysteem.

Voor Haarlem betekenen deze wij-
zigingen, dat de in 1960 slechts op
de drukste uren rijdende sneltrei-
nen Rotterdam-Bindhoven (Venlo)
v.v., die tussen Amsterdam tot Rot-
terdam gecombineerd zijn met de
stoptreinen Amsterdam-Vlissingen,
elk uur gaan rijden van Amsterdam
naar Venlo of Maastricht met door
een elektrische lokomotief getrokken
rijtuigen.

Deze sneltreinen maken deel uit
van een nieuwe doorgaande lus-
vormige uurverbinding Maastricht
of Venlo-Eindhoven-Utrecht-Amster-
dam-Haarlem-Leiden-Den Haag HS-
Rotterdam-Eindhoven-Maastricht of
Venlo. Hierdoor heeft Haarlem de
reeds lang gevraagde doorgaande
verbinding met Utrecht gekregen.

Behoudens enkele uitzonderingen
wordt te Heemstede-Aerdenhout
niet gestopt. Enige malen per dag
rijden in deze treinen doorgaande
rijtuigen naar en van Duitsland vla
Venlo.

De aansluitingen te Haarlem van
en naar Zandvoort aan Zee en van

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Bouwman. - Zwervende houtvoeters
Golding - De Magnoliastraat.
Van der Velde - De kleine kolonie.
Janson - Kleine Annie meiner Ju-

gend.
Risse - Grosse Fahrt und falsches

Spiel.
Zeemann - Das Rapportbuch.
Kaufmann - Remember me to God.
Lee - To kill a mockingbird.
Litvinoff - The lost Europeans.

de richtingen Leiden en Beverwijk
worden verbeterd, evenals de aan-
sluitingen te Alkmaar naar en van
de richting Den Helder.

Tegenover deze voordelen staat 't
nadeel, dat de reistijd van Zand-
voort aan Zee in de richting Utrecht
enigszins wordt verlengd. Dit komt
doordat de vorengenoemde sneltrein-
dienst, die de verbinding Haarlem-
Utrecht bedient, de plaats van de
Zandvoort-trein heeft Ingenomen.

Landdag van NATU
Tijdens de landdag van de Neder-
landse Amateur Toneel Unie, die on-
langs werd gehouden, heeft de al-
gemeen voorzitter van de NATU,
de heer P. Cleveringa, de nadruk
gelegd op het belang, de jongeren
voor de toneelkunst te winnen. Hij
meent, dat men in eerste aanleg de
jeugd moet aanmoedigen om. eigen
toneelgroepen op te richten, die dan
tezamen in organisatorisch verband
een werkgemeenschap zouden kun-
nen vormen binnen het raam van
de NATU. De bestaande verenigin-
gen zouden, volgens hem, van een
dergelijke ontwikkeling op de duur
ook de .vruchten kunnen plukken.

Met het oog op de smaakverande-
ring van het publiek, Iets, waarop
met name de televisie een grote m-
vloed uitoefent, bepleitte de heer
Cleveringa een grotere plaatselijke
coördinatie en samenwerking tussen
de toneelverenigingen. Hij deed
hierbij met name een beroep op de
gemeentelijke autoriteiten' om in na-
volging van rijk en provincies meer
te doen voor het amateurtoneel dan
op het ogenblik. In dit verband kon-
digde de heer Cleveringa aan, dat
het hoofdbestuur van de NATU in
samenwerking met de betrokken
afdelingsbesturen zal trachten te
komen tot een systematische bena-
dering van de gemeenten die daar-
voor in aanmerking komen tot ge-
meentelijke subsidieregelingen voor
de in landelijke organisaties ge-
organiseerde amateurtoneelvereni-
gingen.

Bloemenmagaz. ,Noord'
Telefoon 4320

M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraat

Voor de tuin
Bloemzaden, violen,
Vergeetmijnietjes
Afrikanen enz.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke Jioeveel-
heid.

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbéckestraat 17 - Telefoon 328S

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS

ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Door de te verwachten drukte van het aanstaande seizoen, moeten wij
onze speciale aanbiedingen tijdelijk stopzetten Maar zoals u al weet,
zijn al onze artikelen onovertroffen In kwaliteit en fijne smaak.

Bestel aan onze verkopers zo'n

groot krentenbrood . . f 1,25
of zo'n groot

fantastisch rozijnenbrood f 1,10
Zij zullen u gaarne bedienen.

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

Elk derde pak

KIPPESOEP
GRATIS
Kip, Ik heb je! 55 et. voordeel of
liever 5 borden krachtige kippe-
bouillon, te geef l Het geurige)
het vette van de kip zit in dat

grappige vet-eitje.

Elk derde pak M

CUSTARD
of CHOC. VLAPOEDER ||

GRATIS i
x««

Tot en met dinsdag a.s. 2 voor- §H
deeltjes voor lekkers toe l 56 et. A
meegenomen op 3 grote pakken • Sss
aromatische vanille-custard en ||j

40 cent op 3 pakken |||
Chocoladevlapoeder. SM

2 BUSSENrensa
EXTRA

samen voor 75
Uw onmisbare keukenhulp. Rensa
levert U deze week een schoon
voordeeltje op: 2-grote bussen

Rensa Extra Sterk - 75 cent l •
Kalmpjes -4 bussen -nemen, ze

bederven niet en: ze staan
niemand in de weg.

GROTE FLES

BE S SE
SAP

VOOR

74d.
Tot en met dinsdag a.s. nog
10 cent goedkoper. Kunt.U mooi
combineren met de voordelige
Custardaanbieding deze week.

Mmm, Custardvla
met De Gruyter's bessesapsaus.

EN MET 3(?; MEI *961

altijd
het Snoepje van de Week

voor slechts 15 et. bij elke.f 4,r
aan boodschappen.

Altijd een kassa bon



Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en T uur
Kassa geopend:

VRIJDAG 26 t.m. ZONDAG 28 MEI, S uur
Brigitte Bardot in

SSaEbeife ogs hef
_

Een heel plezierige komedie in cinemascope en
kleuren. 14 jaar.
MAANDAG 29 MEI en DONDERDAG l JUNI
8 uur

Michael Gough in

wan
hef zwrai*f e museum
De sterkste griezelfilm die ooit werd gemaakt
in cinemascope en kleuren. 18 jaar.

DINSDAG 30 en WOENSDAG 31 MEI, 8 uur
Johnny Kraaykamp presenteert:

(Zie advertentie elders In dit blad)
ZONDAGMIDDAG 2.30 uur

Laurel en Hardy

De dikke en de dunne laten u weer gieren van
het lachen!! Alle leeftijden.

H Y P O T H E K E Ü H
Eerste hypotheek met een gem. rente van li/2—3%!!
Looptijd 15 of 20 jaar. Tevens top-hyp. tot 90% van
de koopsom. Schrijft u even naar „Universeel",
lordensstraat 23, Haarlem, voor een goede en ver-
zorgde hypotheek!!

Fa. feo Broeke & Go
Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Reparatie. Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

WIST U
dal 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie.
Telefoon Amsterdam 02C-
715797, Lutmastraat 89.

PLASTIC

mofzakken
met ruimte voor 8 kleer-
hangers, div. kleuren ƒ 5,95
Drogiaterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, talef. 2327

LOMPEN, KRANTEN
TIJDSCHRIFTEN

Haarden, kachels,
geisers, metalen,
de hoogste waarde!
A K E R S L O O T

Pakhuis Schelpenplein 7
Telefoon 2845

U belt en wij komen.

Behalve brillen in alle variëteiten hebben wij
ook een uitgebreide sortering

barometers, thermometers,
kijkers, loepen en leesglazen

BRILLENSPECIALIST

LOOMA
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

SPOiTKOQPJES
wastafels, wasbakken (ook onbreekbaar), gei-

sers (ook Buta), gootstenen, mengkranen, closetpot-
ten, closetreservoirs, douchebakken, was-bad-comb.
linbouwbadkuipen, gas tusssnmeter, gaskachels, ga-
sojaars. H. VAN LIESHOUT, Reinwardtstraat 30,
telefoon 020-56310, Amsterdam.

IJSTAARTEN 99 et
gewicht 500 gram
(ook voor hotels, pensions, enz.)

IJS en MILKBAR
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Analyse van situatie
van Joodse Gemeenschap in Nederland

De in 1952>op initiatief van de stichting Joods Maatschappelijk Werk
ingestelde commissie voor demografie der Joden in Nederland, onder
voorzitterschap van de medicus dr. A. Vedder, heeft onlangs in een rap-
port verslag uitgebracht over haar werkzaamheden.
In dit rapport, getiteld: De Joden in Nederland na de tweede wereld-
oorlog, wordt een demografische analyse gegeven van de huidige sl-
tuatie van de Joodse gemeenschap in ons land.

Aan het onderzoek en de -publicatie
verleenden het Portugees-Israë-
litisch en het Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap hun medewerking.
Het gaat dus om de Joodse Gemeen-
schap in de na-oorlogse jaren.

Een gedecimeerde gemeenschap
na de afschuwelijke ramp die zich
in de jaren '40-'45 heeft voltrok-
ken. De neerslag van die ramp
vindt men ook in bovengenoemd
rapport — in de cijfers van de ata-
tistieken die nuchter en schrijnend
zijn en in de conclusie van de rap-
porteurs die schrijven:

De Joodse bevolkingsgroep in Ne-
derland, tijdens de tweede wereld-
oorlog grotendeels vernietigd, gaat
sinds 1946 vrijwel voortdurend in
getalssterkte achteruit. Deze on-
gunstige tendenz zal zich in de ko-
mende jaren voortzetten.

Bij het wetenschappelijk speur-
werk naar de huidige situatie, dien-
den de onderzoekers een criterium
voor het Jood-zijn te bepalen.

Als norm besloot men de Joodse
godsdienstcodex aan te nemen. Vol-
gens deze codex worden die perso-
nen als Jood beschouwd wier moe-
der Joods was — tenzij zij tot een
andere godsdienst waren overge-
gaan. Met het hanteren van deze
norm komt de commissie tot een
aantal van 26.000 Nederlandse Jo-
den in 1947, het jaar van de eerste
na-oorlogse volkstelling in Neder-
land. Bij de volkstelling werd een
aantal van 14346 personen van
Joodse herkomst genoteerd.
- Het~ verschil lussen-de beide cij-
fers wordt gevormd Goor de buiten-
kerkelijke Joden en hen die na de
jodenvervolgingen bevreesd waren
zich opnieuw als Jood te laten ra-

. gistreren.
Het rapport vermeldt tevens het

aantal in de oorlog omgekomen Jo-
den. De anti-Joodse maatregelen
hebben in Nederland nog vernieti-
gender gevolgen gehad, dan in de
overige Westeuropese landen.

Aantal Joden Verliescijfers
in 1940

Frankrijk
België
Noorwegen
Denemarken
Italië
Nederland

225.000
60.000
1.500
7.000

50.000
140.000

'40-'45
85.000
27.000

700
1.500
9.000

105.000

Van de minstens 110.000 uit Ne-
derland gedeporteerde Joden keer-
den er maar 5450 uit de concentra-
tiekampen terug. Ongeveer 8000
Joodse onderduikers overleefden de
bezetting. Medio 1945 waren 2000
Joden uit het buitenland naar Ne-
derland teruggekeerd, terwijl ten
minste 8000 gemengd gehuwden —
tegen wie de Duitse terreur zich in
aanmerkelijk mindere mate richtte
— nog in leven waren. In totaal wa-
ren dus medio 1945, 23.450 Joden in
Nederland aanwezig. Terugredene-
rend uit het door de commissie per
l januari 1954 — de laatste datum
waaromtrent uitvoerige gegevens
beschikbaar zijn — gevonden mini-
mum aantal van 23.723 komt zij
echter voor' l januari 1946 tot een
totaal van ten minste 25.588.

Ook wat de leeftijdsstructuur be-
treft is de Joodse bevolkingsgroep
zwaar geschonden. In een normale
gemeenschap heeft de leeftijdspy-
ramide een brede basis. In de Jood-
se groep ligt het maximum op het
ogenblik bij de vijftigjarigen. Dui-
delijk blijkt de ongunstige samen-
stelling uit de vergelijking met het
landelijk gemiddelde der Nederlandse
bevolking (per l januari 1954).

Joodse Nederlandse
bevolkingsgroep bevolking

1 13,68% 21,47%
12,06% 15,94%
25,00% 28,36%
32,68% 22,15%
15,42% 10,94%
1,12% 1,14%
0,04%

O—10 jaar
10—20 jaar
20—40 jaar
40—60 jaar
60—80 jaar
ouder dan 80 j
onbekend

Tot 1970 wordt een verdere veroude-
rlng voorspeld. Het aantal Joden in
Nederland zal' in 1970 ten opzichte

•van- 1954- teruggelopen zijn met
2000 a 5000 zielen (7-17%).

~ De na-oorlogse teruggang van de
Joodse gemeenschap in ons land
vindt zijn oorzaak in de emigratie

"en de assimilatie. Eigenlijk moeten

wij schrijven, vindt zijn gevolg
want de feitelijke oorzaak van deze
verschraling van de Joodse ge-
meenschap, ligt in de duistere jaren
tussen '40 en '45.

Wat de emigratie betreft geeft 't
rapport de volgende cijfers: van
1945 tot l januari 1954 zijn min-
stens 4492 Joden geëmigreerd. De
emigratielanden waren: Amerika en
Israël. Ook zijn veel Joden afkom-
stig uit Duitsland en omringende
landen, na enkele jaren in Neder-
land te hebben vertoefd, naar Ame-
rika en Israël geëmigreerd. Het to-
taal aantal emigranten komt daar-

door hoger te liggen dan het hier-
boven genoemde cijfer.

Als richtsnoer bij het onderzoek
naar de assimilatie nam men het
aantal gemengde huwelijken in ons
land. Ook hier werd als maatstaf de
Joodse godsdienstcodex gebruikt en
verschillen de percentages met die
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. 26% der gehuwden heeft
een niet-Joodse partner. Bij de jon-
ger dan vier en twintig jarigen be-
draagt dit percentage 41.

Eén ding vertoont enige gelijke-
nis met de vooroorlogse jaren. Een
gelijkenis die hen, die de centra van
de Joodse gemeenschap voor 1940
hebben gekend, iets doet.

Voor de oorlog woonden ongeveer
60% der Nederlandse Joden in Am-
sterdam. Ook nu is de Joodse Ge-
meenschap in de hoofdstad het
grootst in ons land.

Ruim 20% woont in de grote ste-
den van Zuidholland, de overigen
zijn gelijkmatig verdeeld over de elf
provincies.

In dit rapport vindt men o.a. nog
gegevens van de godsdienstige bin-
ding en andere aspecten van het
Joodse leven.

Gegevens die de lezer, tegen de
achtergrond van de nazi-terreur,
niet onberoerd laten.

Bijeenkomst Dierenbescherming
In de op 26 mei j.l. gehouden alge-
mene ledenvergadering van de
plaatselijke afdeling van de Vereni-
ging voor het Welzijn der Dieren,
werden in de kascommissie be-
noemd mevrouw E. C. Steyger-Rik-
kert en de heer A. J. Vosselman. De
periodiek aftredende secretaresse
werd bij acclamatie herkozen. Het
verslag van de penningmeester, de
heer K. Kraan, had, dank zij de zeer
geslaagde dierendajfcollecte, een op-
timistische klank. In het verslag
over het afgelopen verenigingsjaar,
uitgebracht door de voorzitter, de
heer J. G. Volder, memoreerde deze
de prettige samenwerking met de
Stichting „Kennemer Dierentehuis".

Uit het verslag van de e.h.b.o.-
dienst bleek, dat deze nog steeds in
een behoefte voorziet. Door 't wég-
vallen van twee posten was een la-
cune ontstaan, waarin reeds op de
vergadering kon worden voorzien.
Hieronder volgt de definitieve op-
gave van de e.h.b.o.-posten:
Brederodestr. 79 .(uitsluitend voor
vogels); Van Lennepweg 53 flat 6,

telefoon 3225; Koningstraat 95; Dr.
C. A. Gerkestraat 137, telef. 2563;
Dr. Smitstraat 7, telefoon 2697.

Een belangrijk facet van het werk
der vereniging, het laten inslapen
van nesten pasgeboren poesen,
werd uitvoerig besproken. Mevrouw
E. van Keulen-Rollmann, Van Len-
nepweg 53 flat 6, wil zich hiermede
belasten. Mevrouw Van Keulen
heeft echter de voorwaarde gesteld,
dat deze nesten onmiddellijk na de
geboorte, in ieder geval nog dezelfde
dag, -gebracht moeten worden. Me-
vrouw Van Keulen wil ook aan
huis komen (telefoon 3225). Ingeze-
tenen van Bentveld kunnen zich met
nesten pasgeboren katjes wenden
tot mevrouw M. H. Brave-Maks,
Bentveldsweg 14, terwijl men hier-
voor ook bij het asyl in Haarlem,
Ridderstraat 11, terecht kan. Het in-
slapen geschiedt vanzelfsprekend
volkomen kosteloos. Helpt allen
mede het poesenoverschot en daar-
mede het leger van zwerfdieren te
beperken door van het aanbod van
de drie bovengenoemde adressen ge-
bruik te maken.

Wijziging in Armenwet (slot)
Verhaalsrecht niet voor alle categorieën beperkt

In het artikel in ons nummer van j.l. vrijdag over de beperking van
het verhaalsrecht in de Ai-menwet, werd de aandacht gevestigd op de
beperkingen van de tweede groep ten aanzien van het Verhaalsrecht.
Deze beperkingen van de tweede groep gelden echter weer niet voor
de volgende categorieën.

Tegenover de echtgenoot of de ge-
wezen echtgenoot van de onder-
steunde. De ondersteunende instel-
ling, bijvoorbeeld de gemeente, kan
het bedrag van de ondersteuning
dus ook na de wetswijziging van l
maart j.l. blijven verhalen op de
echtgenoot of de gewezen echtgc-
ribot van de ondersteunde. De ali-
mentatieplicht tussen echtgenoten
blijft volledig bestaan en kan ook
nu nog volledig worden gerealiseerd;

tegenover de wettige en onder
zijn gezag staande kinderen van de
ondersteunde, voor zover het hun in-
komen betreft. Dit geldt dus in het
algemeen voor minderjarige kinde-
ren. Immers, meerderjarige kinde-
ren staan niet meer onder het ge-
zag van hun ouders. De betekenis
van deze bepaling is, dat de min-
derjarige kinderen er toe verplicht
kunnen worden om hun gehele in-
komen aan hun ouaers af te staan.
De vraag rijst, of dit tegenover de-
ze kinderen niet erg onbillijk is. Dit
is niet het geval, omdat de ouders
verplicht zijn in het levensonder-
houd van hun minderjarige kinde-
ren te voorzien. Daartegenover ver-
leent de wet hun 'dan het wettelijk
vruchtgenot van het vermogen van
al hun minderjarige kinderen en
van het inkomen uit arbeid van de
inwonende minderjarige kinderen.
Krachtens dit wettelijk vruchtgenot
zijn de minderjarige kinderen du<s
reeds verplicht hun inkomen aan de
ouders af te staan. Het ligt voor de
hand, dat de ouders van dit recht
geen gebruik maken als zij zelf vol-
doende inkomen hebben, maar als
dit niet het geval is, is er geen re-
den om van het wettelijk vrucht-
genot afstand te doen;

Men is beducht

Vrienden, ik voel me gedrongen
mijn verontrusting te uiten over 't
naderende seizoen. Niet, omdat ik
de toekomst zo heel erg somber in
zie, maar enkele brieven van lezers
en vooral lezeressen hebben mij
doen beseffen dat men in het alge-
meen een verkeerde kijk op de
psyche van de doorsnee kamer- en
bed-verhuurder heeft. Bovendien
denkt men chaotisch en verkeerd
gericht. Daarom haast ik mij in
mijn antwoord op de meest fra-
pante pennevruchten enige verlich-
ting in de duistere zaak van het ver-
huren te verschaffen. Maar... zoals
ik al zei: de toestand als zodanig
blijft mij zorgen baren.

Mevr. L. U. P.-de B.: U moet
nooit verhuren als er eigenlijk bij
u geen ruimte voor is. Meestal slik-
ken badgasten alles. Maar als u on-
der deze omstandigheden mensen
treft, die aan engtevrees lijden, bent
u de sigaar. Tenslotte blijven bad-
gasten altijd mensen. U kunt ze niet
mannetje-aan-mannetje in 'n schuur-
tje opstapelen.

De heer O. K. v.d. W.: Het liefste
zou u niet meer willen verhuren,
maar omdat uw vrouw dol is op
nieuwe kennismakingen, moet u
zich in het onvermijdelijke schik-
ken, schrijft u. U kunt twee dingen
doen: uw vrouw duidelijk maken dat
u ieder jaar nieuw genoeg bent om
kennis te maken of lid te wor-
den van een amusementsvereniging.
Dan krioelt het in no time van de
kennissen bij u thuis. Ik ken uw
vrouw persoonlijk (nog) niet. Zou
graag eens kennis met haar willen
maken.

Mei. A. A. L.: Je moeder is wreed
zeg je, Alida, alleen omdat je ledere
zomer op zolder moet slapen als je
mooie kamer wordt afgestaan voor
de seizoenverhuur. Bekijk dat nu
eens anders. Iedereen moet zich in
dit leven op z'n tijd opofferen voor
z'n medemensen. Met egoïsme is de
badplaats niet gebaat. Verhuren is
een bepaalde wijze van zelfverloo-
chening. Als je dat goed door hebt,
Aaltje, ga je in 't vervolg met ple-
zier naar de zolder.

Mevr. G-. J.-H.: Uw mening over
het huwelijk lijkt mij bepaald aan-
vechtbaar. U verhuurt al dertien
jaar uw halve huis om uw dochters,
die nu resp. negen en twintig en
een en dertig jaar zijn, aan de man
te brengen. Een vrij omslachtige
methode, die men niet vaak aan-
treft bij koppelaarsters. Zeer on-
doelmatig overigens: Is 't een fraai
seizoen voor wat het weer betreft,
dan blijft er geen mens thuis voor
uw dochters. Is het daarentegen af-
grijselijk slecht, dan is men ge-
woonlijk zo chagrijnig, dat een ke-
rel er niet zo gauw toe komt die
houding -aan te nemen om meisjes
aan de haak te slaan.

Als u na dertien jaar nog steeds
geen badgast-schoonzoons hebt,
klopt, er iets niet met de manier,
waarop u verhuurt of met uw
dochters.

De heer G. T. U.: Als regel wordt
Zandyoort ongeveer overhoop gelo-
pen én verviervoudigt zich het in-
wonertal. Onder deze omstandighe-
den kunt u zich niet beroepen op
het asylrecht. Daar komen andere
dingen in het spel. Badgasten
slaan uit noodweer, zou met eentje

nog kunnen. Vijftigduizend vakantie-
gangers laten zich echter niet vel-
len. U moet dat goed weten.

Mevr. S. de B.-v. G-r.: Uw man
wil naar het Gooi en wil verhuren.
Wat daar tussen ligt is een kloof,
zo breed als de toegangsweg naar
Zandvoort, zoals de burgemeester
zich die voorstelt. Begint u voorzich-
tig met woningruil te overwegen.
Dan komen de standpunten iets dich-
ter tot elkaar. En u kunt dan toch
altijd later aan mensen uit het Gooi
verhuren. Laat ze bosjes hei mee-
brengen. Dat zal uw man prettig
aandoen.

Mevr. K. K. O.: Tante Agaath
verhuurt altijd mijn kamer. En ik
schik me daar in. Ik geef door mijn
houding te kennen dat ik de aan-
spraken op inkomstenvermeerdering
van tante volledig erken, maar ik
laat me niet vastleggen op het ge-
bied van de menselijke waardigheid.
Ik blijf mezelf, ondanks het zomer-
verhuren. Hoe ik dat doe, kan ik
hier niet zo precies zeggen. Maar
als 't lukt, is het een boeiende be-
zigheid. Haal ik bakzeil, dan is ver-
huren een hel.

Me j. P. v.d. B.: U wil een proef-
schrift schrijven over het wezen
van de ziel van de badgasten in ver-
band met klimatologische aspecten.
Daarvoor zal de Stichting Touring
Zandvoort u zeker alle gewenste in-
formaties kunnen geven. Vergeet u
de lichtgevende bordjes niet. Scha-
kel de jongens van het Kon. Ned.
Meteorologisch Instituut ook maar
in. De Bilt heeft veel ervaring in
deze materie.

Mevr. f. H.-D.: Als u bij voor-
baat al zenuwoverspannen bent,
moet u niet verhuren aan een gezin
van dertien personen. Doe wat be-
scheidener aan. Vorig jaar hebben
ze uw huis ongeveer gesloopt,
schrijft u. Laat u badgasten wonen
in de puinen? Of wilt u ze weer te-
rug zien om ze de boel te laten op-
ruimen? Praat er eens over met uw
huisarts.

BARTJE

tegenover de ouders van de onder-
steunde, voor zover de kosten zijn
gemaakt tijdens diens minderjarig-
heid.

Ook deze bepaling vloeit voort uit
de onderhoudsplicht van de ouders
ten opzichte van hun minderjarige
kinderen. Moet een minderjarige
dus worden ondersteund, dan zullen
de kosten, welke daaraan zijn be-
steed, op de ouders kunnen worden
verhaald, ook als hun draagkracht
minder is dan die van een onge-
huwde met een inkomen van
ƒ 12.000 of minder per jaar.

Samenvattend kunnen wij het dus
zo stellen, dat de wetgever bepaalde
instellingen beperkt heeft in hun ver-
haalsrecht. Deze instellingen zijn
de burgerlijke en gemengde instel-
lingen van weldadigheid, het rijk en
de gemeenten. Die beperkingen gel-
den echter weer niet jegens echtge-
noten onderling, voor ouders in de
verhouding tot hun minderjarige
kinderen en voor minderjarige kin-
deren in de verhouding tot hun
ouders.

Het belangrijkste gevolg van de-
ze wijziging van het verhaalsrecht
is wel, dat in de meeste gevallen de
kinderen niet meer kunnen worden
verplicht om bij te dragen in de
kosten van het levensonderhoud van
hun behoeftige ouders. In het alge-
meen zal het immers wel zo zijn,
dat, als de ouders steun behoeven, de
kinderen behoren tot de categorie
van ongehuwde personen met een
inkomen van minder dan ƒ 12.000,-
of voor gehuwde het equivalent
daarvan en met een vermogen van
minder dan ƒ 50.000,-.

De vraag rijst of het een ver-
blijdend verschijnsel is, dat deze
wijziging van de Armenwet nodig
was.

Helaas moet worden geconsta-
teerd, dat er kinderen zijn, die niet
bereid zijn om bij te dragen in de
kosten van het levensouderhoud van
hun behoeftige ouöers. Dit is voor
vele bejaarden een belemmering ge-
weest om ondersteuning aan te vra-
gen, omdat het gevolg daarvan zou
kunnen zijn, dat deze ondersteuning
weer gedeeltelijk op de kinderen
zou worden verhaald. Zo gezien, is
het dus jammer dat deze maatregel
nodig was.

Het resultaat van deze wetswijzi-
ging kan echter zijn, dat velen met
meer vrijmoedigheid om ondersteu-
ning vragen. Als dat het geval is,
zal in veel gezinnen de oorzaak van
veel zorgen kunnen worden wegge-
nomen, zodat ook deze regeling een
stuk wetgeving is, waarvoor wij,
evenals voor de Algemene Ouder-
domswet en de Algemene Weduwen-
en Wezenwet, dankbaar kunnen
zijn.

(Vervolg op pag. 2)

Duinflora beschermen
In een onlangs gehouden vergadering
van de Natuurbeschefmingscommis-
sie Zuid-Kennemerland heeft het be-
stuur, bij monde van de secretaris
J. W. Hezel, meegedeeld, dat het be-
stuur voornemens is een schrijven
aan het college van b. en w. van
Zandvoort te zenden met het ver-
zoek, maatregelen te nemen om de
duinflora binnen de caravankampen
te beschermen.

Het bestuur heeft enige tijd ge-
leden een bezoek gebracht aan deze
terreinen en acht de situatie onbe-
vredigend.

Feestavond chr. uloschool
Woensdagavond vond in restaurant
Zomerlust een feestavond plaats
van de christelijke uloschool, die ge-
heel werd verzorgd door de leerlin-
gen van de school.

Na het openingswoord van ds. C.
de Ru, voorzitter van het school-
bestuur, werkten de scholieren in
een vlot tempo een aardig program-
ma af met conference, muziek en
dans. Twee één-acters, ongedwongen
op de planken gebracht, vormden
het hoogtepunt van de bijeenkomst.

De avond werd besloten door het
hoofd van de uloschool, de heer J.
Kiewiet, die de leerlingen bedankte
voor hun medewerking.



FAMILIEBERICHTEN

JAAP BRUGMAN
en
LIEN KERKMAN

geven kennis van hun voornemen in
het huwelijk te treden op zaterdag
3 juni om 11.30 uur.
Kerkelijke bevestiging door ds. R. H.
Oldeman om 12.15 uur.
Receptie: l—2.30 uur in het jeugd-
huis.
Toekomstig adres Haarlemmcrstr. 6.

Scholen in cijfers
Volgens gegevens van het Centraal
Bureau voor de Statistiek bedoeg liet
aantal scholen op 16 januari 196Q bij
het gewoon lager onderwijs 7.672
(1959: 7.607) en het voortgezet ge-
woon lager onderwijs 300 (281). Bo-
vendien waren er nog 245 (299) al-
delingen voor vglo verbonden aan
scholen voor glo.

Het aantal leerlingen bedroeg bij
het glo 1.448.100 (1.475.500) en het
vglo 43.400 (43.000): het aantal on-
derwijzers bij het glo 41.974 (42,105)
en het vglo 1.702 (1.701).

(Vervolg van pagina 1)

Wijziging in Armenwet
Tenslotte willen wij dan nog de

aandacht vestigen op een probleem,
dat weliswaar slechts zijdelings
verband houdt met het verhaals-
recht, maar dat in het kader van
dit onderwerp toch niet onvermeld
mag blijven.

Het komt nogal eens voor, dat
ouders," ondanks de uitkering krach-
tens de Algemene Ouderdomswet of
andere sociale verzekeringswetten,
niet voldoende inkomen hebben om
geheel in hun eigen levensonder-
houd te voorzien. De kinderen zul-
len dan moeten bijspringen. Dezen
zijn daartoe ook wel bereid, maar
de moeilijkheid is, hoeveel ieder van
hen moet bijdragen.

Ieders aandeel zou moeten worden
bepaald op grond van de draag-
kracht, dus op grond van het inko-
men en vermogen en eventueel de
verplichtingen die men heeft. Nu
voelt men er in het algemeen niet
voor om tegenover Ge naaste fami-
lieleden volledig opening van zaken
te doen als het gaat om het inko-
men, dat men verdient of het .ver-
mogen dat men bezit. Het is ook
mogelijk, dat een van de kinderen
zich na een onderlinge vaststelling
van ieders aandeel toch nog onbe-
vredigd gevoelt, omdat hij meent,
dat zijn aandeel te 'hoog of dat van
een ander te laag is vastgesteld.

Om in een dergelijk geval moei-
lijkheden te voorkomen of op te
lossen kan men de Sociale Raad
vragen om ieders aandeel in de bij-
drage vast te stellen. Deze instantie
bepaalt aan de hand van het inko-
men enz. ieders draagkracht en

stelt op grond daarvan het aandeel
van ieder der kinderen in de bijdra-
ge aan de ouders vast. De inlichtin-
gen, die hierbij worden ingewonnen,
zijn geheim; deze'worden dus niet
ter kennis van derden, ook niet van
de belanghebbenden, gebracht.

Als men op deze wijze een advies
vraagt omtrent hetgeen elk der kin-
deren moet bijdragen, kan men er
van overtuigd zijn, dat op deskun-
dige wijze en volkomen onafhan-
kelijk, dus op objectieve wijze,
'.eders aandeel wordt vastgesteld.

Daar dit de goede verstandhou-
ding in de familie alleen maar kan
bevorderen, verdient deze methode
dus zeer zeker overweging.

Collecte wezd succes
Het centrale bestuur van de SAKOR
de SAmenwerkende Kinderbescher-
ming ORganisaties, telt op dit ogen-
blik de bedragen bij elkaar, welke
zijn binnengekomen uit de onlangs
gehouden nationale collecte. De re-
gering heeft reeds grote steun toe-
gezegd aan het kind, dat een bij-
zondere zorg vereist of dat van zijn
eigen ouders geheel geen zorg ont-
vangt. Waar de schuld? In ieder ge-
val mogen de kinderen daar niet de
dupe van zijn.

Daarom heeft men ook in Zand-
voort samengewerkt om de collecte
te doen slagen en met een dubbe'
succes in vergelijking met het vorig
jaar. Slaagde men er vorig jaar in
ruim vijfhonderd gulden bijeen te
brengen, dit jaar was de opbrengst
duizendnegenenveertig gulden; hope-
lijk geen rekord voor de toekomst
maar toch een bedrag, dat de mede-
werkers (sters) en het hoofdbestuur
tevreden stemde.

Het moet het plaatselijk comité
van het hart, dat de samenwerking
van alle gezindten in Zandvoort bi
deze collecte een gelukkig verschijn
sel genoemd mag worden.

Verkeersongevallen
Zaterdagochtend, omstreeks 8 uur,
reed een Duitse automobilist met zijn
wagen tegen de afrastering op de
hoek van de Boulevard de Favauge
en het Schuitengat. Van de auto
werd de voorruit verbrijzeld, het
kofferdeksel ingedeukt en de bum-
per verbogen. De afrastering werd
ernstig beschadigd. Persoonlijke on-
gevallen deden zich niet voor.

*
In de nacht van zaterdag op zondag
kwamen op de Zandvoortselaan twee
auto's met elkaar in botsing in de
bocht bij de manege. Beide wagens
werden beschadigd.

Zondagmiddag vond nabij de Bent-
veldsweg een aanrijding plaats tus-
sen twee auto's. Er was alleen mate-
riële schade.

Auto ontvreemd
Zaterdagnacht werd aangifte gedaan
van diefstal van 'een personenauto
uit de Van Speykstraat. De wagen
werd later op de dag in Heemstede
— beschadigd — aangetroffen.

Aangehouden
Doof de recherche van de Zand-
voortse politie werd zaterdag een
25-jarige inwoner van Haarlem aan-
gehouden, verdacht van het plegen
van ontucht met een 13-jarig meisje

*
Zondagmiddag werd de politie ge
waarschuwd dat enige jongelui in d<
Kerkstraat ongeregeldheden veroor
zaakten. Uit het onderzoek bleek
dat een der knapen een bediende van
een levensmiddelenzaak had mishan
deld. De dader, een 21-jarige dia
mantbewerker uit Amsterdam, werc
in het bureau van politie ingesloten

Nachtrit MCZ
De motorclub „Zandvoort" organi
seert in de nacht van 10 op 11 jun
a.s. de grote jaarlijkse nachtrit. Het
traject is ongeveer 190 km lang. De
start vindt plaats bij het clubhuis
„De Vijverhut".

Dr. G. den Otter
Chirurg

hervat l juni
de praktijk

H. L. Hilarides
Tandarts

AFWEZIG
2 tot 26 juni

Gevr. VRIJ GEM. HUIS,
uli, Zandv. of omg. Br. nr

4001 bur. Z. Crt.
Verloofden, spoed! Casset-
te TAFELZILVER PLEET
(nieuw) bijna halve prijs
;egen contante betaling.

Br. nr. 4002 bur. Z. Crt.

Voor dir. gevr. KINDER-
tfEISJE boven 16 jaar, bij
2 kind., goed loon. Aan-
melden na 6 uur Oosler-
mrkstraat 55.

Rijpaarden te huur
Gelegenheid tot ritten door
de duinen en langs 't strand
Zandvoortselaan 315,- Bent-
veld (tel. 02500-4pei4). ,M ,

Metselaar(. zoekt AVOND-
WERK, onverschillig wat.
Telefoon 4205, Zandvoort.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 32&3

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

Te koop MOEDERKONIJN
m. zes jonge konijnen, zes
weken oud ƒ 20,-. Rood, Dr.

'. A. Gerkestr. 51rd na 6 u.

HUISNAAISTER gevr, l
dag p.w., goed loon.
Telefoon 3624.

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

met advertenties in de

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg l
Telefoon 2135

TE KOOP
een pand in centrum dorp, 2 zitk., keuken, 4 slaapk.,
kelder, zomerhuis, ƒ 25.000,-.
Ben pand in villawijk, een gr. zitk., keuken, 3 slpk.,
badk., flinke zolder, schuur en tuin ƒ 35.000,-.
Beide panden alleen voor ingezetenen, die kl. huur-
woning in ruil aanbieden.
Voorts 2 aaneengebouwde villa's (verhuurd) samen
ƒ 41.000,-. Alles geheel vrijblijvend.
TE HUUR
Hoge compl. gemeub. 3 k.-flat aan zee (lift) voor de
zomermaanden.
Mak. J. Boogaard jr., Regentesseweg 7, tel. 2210 i

GEVRAAGD:

STENO-TYPISTE
Bij voorkeur ook zelfst. kunn. corresponderen, be-
kend met moderne talen. Br. nr. 4003 bur. Z. Crt.

RINKEL vraagt
winkeljuffrouw

"" voor de avonden en zondagen. - - ' t , ' ! • • , ' ,
Raadhuisplein, telefoon 2820. ' ;' •

Dienst van Publieke Werken van Zandvooxt
Bij de bovengeneomde dienst kunnen geplaatst worden:

chauffeurs, tuinlieden, helmplariters.
en arbeiders in algemene dienst
Salaris volgens de Salarisregeling 1960.
Sollicitaties worden ingewacht tot l week na verschij-
ning van dit blad en zijn te richten tot de direkteur
van de dienst, Raadhuisplein no. 4.

De direkteur, M. Deutekom

H.H. Hotel-café-rest- en pensionhouders
schenkt uw DUJtSG QaSteH origineel DultS

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

Bosch koelkasten
Model 1961 ^~,„

HOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,- nu ƒ 468.-
Type KG 140 T ƒ 608,- nu ƒ 518,-
Type GA 150 ƒ 648,- nu ƒ 55S.—
Typa GK 180 ƒ 858,- nu ƒ 728.-

5 jaar garantie

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 — TELEFOON 2484

Noozdhollands philharmonisch Orkest
Concertgebouw Haarlem - donderdag l juni - 8.15 uur

EERSTE ZOMERCONCERT
Dirigent MARINUS ADAM.
Solist: GEORGE VAN RENESSE, piano

Programma: Weber - Ouverture Oberon; Schumann -
Pianoconcert; Dvorak - Symfonie no 5 „Uit de nieuwe
wereld".
Entree ƒ l,- (a.i.). Kaartverkoop Alphenaar, Kruis-
weg 49, Haarlem. Tel. 10125.

P.V. „Phoenix"
De p.v. „Phoenix" hield j.l. zondag
een wedvlucht vanaf Corbeil over
een afstand van 443 knrC Gelost om
6 uur, arriveerde de eerste duif om
12.39 uur.
J. Donker l, 4, 9.
Th. van der Meulen 2, 11, 12, 13.
R. Engelander 5, 8.
J. de Leeuw 6, 14, 17.
Corn. Koper 7.
R. van Gijtenbeek 15, 16.

P.V. „Pleines"
Zondag 28 mei hield de p.v. „Plei-
nes" een wedvlucht vanaf Corbeil,
over een afstand van 443 km. Gelost
om 6 uur, arriveerde de eerste duif
om 12.39 uur.
K. Driehuizen l, 5, 6, 7, 10, 13, 15.
R. Driehuizen 2.
H. Lansdorp 3.
C. Visser 4.
K. Kramer 8, 9.
A. Molenaar 11.
A. H. Daane 12, 14.

Tennisclub „Zandvoort"
K.Z.T.V.-T.C.Z. I 2-6
T.Z.C. I kampioen
T.Z.C. II-Schell III 7-1
LUCKY STROKE-T.C.Z. III 2-6
T.C.Z. TV-Groenendaal IV 6-:
T.O.Z. IV kampioen

Lessen van ANWB
De ANWB heeft kampeerdeskundi-
gen ingeschakeld om hen die zich
dit jaar voor het eerst in het kam-
peerveld wagen, van advies te die-
nen. De honoraire kampeermedewer-
kers van de bond zullen een aantal
weekenden in zogenoemde wegwijs-
kampen de nieuwe kampeerders en
hun huisgezinnen de gelegenheid
geven te profiteren van hun kam-
peerervaringen. Deze kampen wor-
den gehouden op de kampeerterrei-
nen in Eesveen, Den Haag, Pey-Echt
(L.), Lunteren, Blaricum en Oister-
wijk..

Daar kunt u heen
Monopole:

Dinsdag 30 en woensdag 31 mei,
8 uur: Johnny Kraaykamp presen-
teert „Stukken en beetjes".
Donderdag l juni, 8- u.: film „Het
mysterie van het zwarte museum".

*
Concertgebouw Haarlem

Donderdag l juni, 8.15 uur: Eerste
zomerconcert o.l.v. Marinus Adam.

*
Stadsschouwburg :

Woensdag 31 mei, 8 uur: Haagse
Comedie met Kardinaal van Spanje

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogebedrijf O. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven' ,JRinko"
Oranjestraat en- Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs Drukkerij,-
Zandvoortse Courant
Achterweg l

FAMILIE
DRUKWERK
GERTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg l, telef. 2135

G R U YTE R weekrec/cime
^^WlB:,m ̂ ^ • • ••••• ̂  Iggaaaa îMil Geldi9 van 31 mei t/m 6 i«"i 1961

Elk 3e pakje

(extra margarine uitgezonderd)

BLIK

GEHAKT I
VOOR

Flink gesmeerde boterhammen.
De Gruyter's kersverse marga-
rfne maakt alles wat U er op
doet lekkerder! Nu elk 3e pakje
Super-, Tafel- of Fijnste marga-

rine extra voordelig!

\\\ f 4.- boodschappen

3 pakjes

NAPOLITAINS
voor 75 cent

In 4 eventekkere smaken: melk,
puur, melk/mokka en noisette,
3 pakjes voor 75 et., scheelt 39 et.

EEN GULDEN
Koud op brood, bij slaatjes en
optoostjes. Bij de warme maaltijd
heerlijk in even aangebraden
plakken, of makkelijk opgewarmd

~ akelijklin het blik. Smak

EIK 3e PAK

TREXOP
CRATIS
Zomaar 83 et.'voordeel op 3
dubbele pakken, of 43 cent op

3 normale pakken Trexopi
Bedenk, wasdag komt toch iedere

week terug, neem-dus rustig
vast voor de hele maand.

altijd
het Snoepje van-de Week

voor slechts 15 et. bij elke f 4,-
aan boodschappen.

Altijd een kassabon voor 10°/o korting. Óók bij de weekreclames• ~ • ' . . * i -'^_.- •""•• • i • - ' • . - . ? . '-*' f ' • ' . . ' ' *̂  • &
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Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Postbus 23
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZAMDVDORTSE
voor Zandvoort, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Verkeerschaos onder de loupe.

Rondvraag was hoogtepunt
- van zestig minuten durende raadsvergadering

Dinsdagavond j.l. kwam de gemeenteraad in openbare zitting bijeen
onder voorzitterschap van burgemeester mr. H. M. van Fenema voor
de behandeling van een agenda van zeven punten, inclusief de rond-
vraag. De raadsvoorstellen leverden nagenoeg geen debatten op, maar
de rondvraag kreeg 'n interessant aspect doordat enkele raadsleden
kwesties aansneden, welke nogal „stof hebben doen opwaaien" in
Zandvoort!
Mevrouw Mol-van Bellen en de heer Paap (beiden p.v.d.a.) waren af-
wezig.
De heer Diemer (p.v.d.a.) welke lange tijd wegens ziekte verstek had
laten gaan, was er wel en hij kreeg zelfs bloemen, welke voor hem op
tafel stonden. De voorzitter sprak zijn vreugde uit over het herstel van
de heer Diemer en heette hem van harte welkom. De heer Diemer
dankte voor dit woord en tevens voor de belangstelling, die hem ge-
durende zijn ziekte vanuit de Raad was ten deel gevallen.
Vervolgens wijdde de burgemeester enkele woorden van deelneming aan
de nabestaanden der slachtoffers van de vliegramp met de Fridt-
jof Nansen ten zuiden-van Lissabon. Alle aanwezigen betrachtten hier-
na enkele ogenblikken van stilte ter herdenking van de omgekomenen.

Ingekomen stukken

1. Antwoord van Ged. Staten, d.d.
26 april 1961, op het rekwest van
de raad van 4 april 1961, betref-
fende de toewijzing van woning-
wetwoningen voor 1961.
Voor kennisgeving aangenomen.

De heer GOSBN (prot.-chr.) een der
vijf ondertekenaars van 't rekwest,
sprak zijn teleurstelling uit over 't
antwoord van Ged. Staten en ver-
zocht een nader beraad van dit vijf-
tal. Wellicht is bij een hogere in-
stantie, wanneer men zich tot deze
wendt, meer te bereiken.

2. Brief van de Ver. tot Verzorging
van Chr. geestes- en zenuwzie-
ken, d.d. 15 mei 1961, houdende
mededeling dat de plannen tot
stichting van een verpleeghuis in
Bentveld geen doorgang zullen
vinden.
Voor kennisgeving aangenomen.

3. Voorstel tot vaststelling van de
14e en 15e suppletoire begroting
voor 1960.
Akkoord.

#

Aan de heer E. R. Koerselman werd
op zijn verzoek eervol ontslag ver-
leend als hoofd van Se openbare ulo-
school (Wlm Gertenbachschool).

Voorzitter zei dat het college te-
leurgesteld was over het vertrek
uit de gemeente van dit voortref-
felijke schoolhoofd. Hij sprak tege-
lijkertijd echter zijn vreugde uit
over het feit dat de heer Koersel-
man, die benoemd is tot inspecteur
bij het lager onderwijs, een weiver-
diende promotie had gekregen..

*

Vervolgens ging de gehele agenda
„onder de hamer door":

Voor het aanschaffen van mate-
riaal t.b.v. de W. H. Sufingarschool
(openbare kleuterschool) werd een
krediet van ƒ-3950 beschikbaar ge-
steld.

De gasprijs voor verbruikers 'Inclu-
slef de grootverbruikers) werd met
l cent per m3 verlaagd. Datum van
Ingang: oktober 1961.

*

De salarisverordening werd in ver-
band met de aan het rijkspersoneel
toegekende verbeteringen, ten gun-
ste van het gemeentepersoneel ge-
wijzigd.

1 *

Rondvraag
De heer LINDEMAN (k.v.p.) rele-
veerde de verkeerschaos van twes-
de plnksterdag bij het houden van
de Grand Prix. Hij noemde deze dag

• weliswaar een „glorieuze dag" voor
het circuit, een dag van een groo-
sportief gebeuren, dat ditmeal zou-
der ongevallen was verlopen, maar
hij had minder prettige woorden
voor de enorme stagnatie, die het

verkeer voor en na dit evenement
had ondervonden. Tussen vier en
vijf uur in de middag waren nog
talloze sportliefhebbers onderweg
naar het circuit! Het Is gebeurd dat
mensen hun auto's op de Vogelen-
zangseweg moesten achterlaten en
van daar moesten lopen naar Zand-
voort! De busdienst Amsterdam-
Zandvoort heeft gedurende lange
tijd gestagneerd. Deze gang van
zaken noemde spreker „vervelend"
voor Zandvoort en hij vroeg zich af
waar deze aan te wijten was. Hij
had gehoord dat het in de omliggen-
de gemeenten niet had geklopt e u
daarin zou dus Zandvoort geen
schuld treffen, masr do konsekwen-
ties treffen ons wel, aldus de heer
Lindeman. Eén en ander nosmJe hij
geen reklame voor Zandvoovt en hij
verzocht de voorzitter een uiteen-
zetting van diens zienswijze te ge-
ven opdat wellicht dergelijke din-
gen voor de toekomst kunnen wor-
den voorkomen.

VOORZITTER antwoordde dat ta-
recht werd gewezen op de gebeur-
tenissen, die tweede pinl'stercwg
hebben plaats gevonden. Hij gaf
verschillende onvolkomenheden toe
en één der voornaamste oorzaken
lag naar zijn mening in de veel te
geringe politie-assistentie. De Zand-
voortse politie en de reservepolitie
treffen geen enkele blaam, maar het
detachement rijkspolitie was te
kleinVVoor het eerst in de geschie-
denis van het circuit is er tussen
aanvoer en afvoer van het publuk
nauwelijks een uur tussenruimte ge-
weest. Spr. zal zeker contact opne-
men met de autoriteiten, die 't aan-
tal assisterende politiemannen ver-
minderd hebben. Vooral de bereden
rijkspolitie was te klein in getal om
het enorme klandestiene circuitbe-
zoek te voorkomen. Ook hier wreekt
zich het heersende tekort aan man-
schappen. Burgemeester Van Fene-
ma zei dat het gilde der „draad-
knippers" reeds van 8 uur 's mor-
gens af bezig was met draadvernie-
lingen om zodoende het circuit te
betreden. Alleen een sterk politie-
contingent zou dergelijke euvelda-
den kunnen voorkomen.

Wat de drukte betreft zei de voor-
zitter dat deze natuurlijk verheu-
gend was, voor zover deze de be-
langstelling voor het circuit aan-
gaat. Hij noemde de grand prix een
nationaal evenement, dat niet
slechts een lokale aangelegenheid is.

De aanvoer ging schoksgewijs.
Dit was niet anders te doen, omdat
wanneer men het verkeer direct en
ononderbroken in Zandvoort had
toegelaten, de chaos nog groter zou
zijn geweest. Zandvoort is kopsta-
tion en het verkeer zou dus veel
meer gespreid moeten worden. De

Muzieklessen in praktijk
Leerlingen van Aad en Jan Plas gaven uitvoering

v.
De openbare muziekuitvoeringen van de leerlingen van de muziekschool
van Aad en Jan Plas, zijn zo langzamerhand een niet meer weg te
denken traditie in Zandvoort geworden.
Een vriendelijke en charmante traditie, waarin niet de muzikale pres-
taties een hoofdrol vervullen en op de voorgrond treden, maar de
onbevangenheid, het enthousiasme en de ernst waarmee de jeugdige
executanten hun opdracht uitvoeren.

En dit laatste is, dunkt ons, ook
het voornaamste. Het plezier en het
•genoegen dat de kinderen aan het
zelf musiceren beleven. Een beschei-
den beleven, want wij krijgen niet
de indruk dat de talenten worden
geforceerd of aangepraat door beide
docenten.

Evenals vorige jaren waren zij er
weer, de debutantjes en de gevor-
derden. De Tineke's, de Marja's, de
Robbie's en de Jeanne's, die hun
ouders, familieleden, vrienden en
vriendinnen, lieten glunderen bij de
vertolking van zulke uiteenlopende
componisten als Telemann, Bortkie-
witz, Boëlmann, Bartok en Albinez.
Niet alleen lieten glunderen maar
ook geduld oefenen, want de auditie
die in der zalen van het Gemeen-
schapshuis werd gehouden, nam
maar liefst drie en een half uur in
beslag. Men moest dus wel eens
wachten voordat een zoon of doch-
ter voor het auditorium verscheen
om de muzieklessen In praktijk te
brengen.

Maar was de pianist, de violiste,
of de cellist aan de beurt, dan vie-
lea de kwartieren weg en luisterden
de ouders vertederd naar het spel
van hun pupil.

Maar niet alleen de bloed- en aan-

verwanten, ook de buitenstaanders
konden genieten van de uitvoering,
al was drie en een half uur wel wat
té veel van het goede.

Het gedeelte voor de pauze werd
in beslag genomen door de presen-
tatie van de eerste jaarsleerlingen,
na de pauze traden de gevorderden
op. Het hoogtepunt van de avond
was, ook in muzikaal opzicht, de
uitvoering van de Kammersonate
opus 2 no. 4 van Corelli. De sonate,
die onder leiding van Jan Plas door
een strijkorkest van leerlingen ten
gehore werd gebracht, kreeg een
stijlvolle vertolking.

Ook de begeleiding van dit orkest
van een tweetal jeugdige solisten
was verdienstelijk. Vooral het sa-
menspel van orkest en pianiste, een
veertienjarige leerlinge van de
school, in Haydns pianoconcert in
C gr., was het aanhoren waard.

Maar het meest opvallende van
deze avond was toch wel de aan-
dacht, de concentratie en de sponta-
neïteit waarmee de leerlingen van
het echtpaar Plas hebben gespeeld.
En dit kan zeker voor een groot
gedeelte worden toegeschreven aan
.de pedagogische kwaliteiten van dit
muziekonderricht.

afvoer heeft lang geduurd, 's Avonds
tegen tien uur was de stroom ver-
trekkenden eindelijk geluwd.

Eén en ander gaf de burgemeos-
ter gelegenheid nog eens te wijzen
op de noodzaak van goede verkeers-
wegen. Met het "aanbreien" en ver-
breden van wegen alleen komt men
er niet. Verschillenae wegen, zoals
bijvoorbeeld de Zandvoortselaan, de
Schipholweg en de weg Amsterdam-
Aalsmeer noemde hij behoorlijke
fietspaden, maar deze zijn beslist
onvoldoende voor de thans geldende
verkeersbegrippen. De drukte in
Zandvoort neemt steeds toe en ult-
eindelijk zal men toch eens een
daad moeten stellen. Er wordt in 't
algemeen veel te veel gepraat. Men
dient zich eindelijk te realiseren
dat totaal andere eisen aan de ver-
keerswegen moeten worden gesteld.
Vierbaanswegen zijn eigenlijk al
onvoldoende. Het parkeerprobleem
is natuurlijk nauw verbonden met
deze gang van zaken. Het is geluk-
kig op tweede pinksterdag geen top-
stranddag geweest.

Het college heeft zich ten aan-
zien van de parkeerproblemen ge-
wend tot de stedabouwkundigen ten
einde tot een oplossing te komen en
een totaalplan voor parkeergelegen-
heid in Zandvoort onder de ogen te
zien.

De noodzaak van parkeerruimte
in de onmiddellijke nabijheid van 't
circuit is duidelijk. Er waren tijdens
de grand prix ongeveer 19.000 auto'f
in Zandroort, terwijl het parkeer-
terrein aan de Brederodestraat 'niet
eens vol was. Maar dit ligt ten op-
ziclite van het circuit ongunstig. Nu
staan de auto's dus aan de parkeer-
stroken van de Noordboulevard en
staan daar de strandbezoekers, die
ook hun auto's , kwijt" willen, in de
weg.

Om de onvoldoende politiesurveil-
lance te onderstrepen, zei spr. nog
dat er zelfs overschrijdingen van
de baan zelf hadden plaats gevon-
den. Tijdens de race zaten verschil-
lenden langs het circuit. Dit was
naar het oordeel van spr. onverant-
woordelijk. Vooral aan de zijde van
het bos, hadden talloze klandestiene
overschrijdingen plaats. Dit geeft
bovendien brandgevaar.

De heer LINDEMAN kreeg nog
even gelegenheid — bij wijze van
uitzondering — tot het geven van
een suggestie. Spr. vroeg zich af
of het — gezien de tendenz naar een
vrije zaterdag in Nederland — niet
wenselijk zou zijn dergelijke evene-
menten op de zaterdagen te houden,

Voorzitter wilde dit^niet a priori
uitsluiten. Dit moet groeien en hij
was zeker bereid deze suggestie
t.z.t. met de betrokken instanties te
bespreken.

Vervolg op pag. 2.

In de finale
J.l. maandag en dinsdag nam de
Zandvoortse Reddingsbrigade met
drie ploegen deel aan de vletten-
wedstrijden die in het kader van de
Amsterdamse sportweek in het
Oosterdok worden georganiseerd.

De eerste herenploeg van de ZRB
kwam uit tegen Egmona aan Zee e»i
Wijk aan Zee. De ploeg eindigde op
de tweede plaats in een tijd van 2
min. Ifl sec., drie seconden achter
de brigade van Egmond aan Zee.

De tweede herenploeg kwam uit
tegen Vera I en eindigde als tweede
in de fraaie tijd van 2 min. 33 sec
Vera won in de tijd van 2 min.

De damesploeg, bestaande uit C
van Keulen-Stokman, O. van Sta-
veren, H. van Staveren, S. Bos met
als stuurvrouw K. Vos, wist tot il
de finale door te dringen in de tijd
van 2 min., 57 sec.

Hedenavond vinden de finalewed-
strijden plaats. Er bestaat nog een
kleine kans dat de twee herenploe-
gen hieraan kunnen deelnemen.

Wat
was dat de seven punten omvatten-
de raadsagenda toch nog zestig mi-
nuten in beslag nam. Het hoogte-
punt van de vergadering kwam
eerst na de behandeling van de
raadsvoorstellen, toen de heer Lin-
deman in de rondvraag de verkeers-
penkelen tijdens ae twee&e pink-
stordag aan de orde stelde.

De raadsleden gingen er nog eens
goed voor zitten om te vernemen
hoe het college deze Gordiaanse
knoop zal proberen te ontwarren,
of — middels sesbaans autowegen
— doorhakken. B.

was het beroep, dat de heer
Breme deed op het college om een
straatnaam naar de grote kleinkun-
stenaar Louis Davids te noemen. Hij
wilde deze straat liever niet op een
„opgeofferd" stuk duinterrein, om-
dat Louis Davids de schoonheid van
de duinen heeft bezongen!

Alles goed en wel, maar als die-
zelfde Louis in een van zijn popu-
lairste hymnen zegt: „O, 't is zo'n
zaligheid, als je van de duinen
glijdt " dan lijken mij dergelijke
glijpartijen toch ook niet zo bevor-
derlijk voor de toestand en de be-
groeiing van die duinen.

W.

Afscheid ambtenaar
Vrijwel het voltallige personeel was
woensdagochtend in de watertoren
bijeen om afscheid te nemen van de
heer H. Weber, die na een dienst
van 32 jaar, wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd,
de dienst van-detGemeentebedrijven
gaat verlaten. ' *

Als eerste voerde burgemeester
Mr. H. M. van Fenema het woord.
Hij noemde de scheidende functio-
naris een bekwaam ambtenaar, die
vooral bij het publiek zeer gezien
was. Namens het gemeentebestuur
dankte hij de heer Weber voor zijn
werkzaamheden en sprak daarbij de
wens uit, dat hij het in zijn vrije
tijd zeer druk mocht krijgen met
zijn vele hobby's.

Ook de heer A. A. Cense, direc-
teur van de bedrijven, sprak waar-
derende woorden tot de heer Weber.
Namens het personeel bood hij hem
een schilderij aan, een zeegezicht
voorstellende.

Voorts werd nog net woord ge-
voerd door de heer A. Kalff, de di-
recte chef van de neer Weber, B.
J. Paap als een van de jongste col-
lega's en J. G. Bisenberger als
voorzitter van de plaatselijke afde-
ling van de Algemene Bond van
Ambtenaren. De laatste liet zijn
woorden vergezeld gaan van een
portefeuille en bloemen voor de
echtgenote van de heer Weber.

Zichtbaar onder de indruk dankte
de heer Weber voor de grote belang-
stelling bij zijn afscheid en de vele
vriendelijke woorden aan zijn adres
gericht.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

juni berijdbaar
4 7.29 2.30 19.38 15.30 11.30-17.30
5 8.07 3.30 20.43 16.— 12.00-18.30
6 9.16 4.30 21.54 17.— 13.00-20.00
7 10.31 6.- 23.05 18.30 14.30-21.—
8 11.42 7. .— 19.30 15.30-22.—
9 0.15 8.— 12.50 20.30 4.30-10.30

10 1.18 9.- 13.49 21.30 5.30-11.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Beter slaagt u bij
„'t Interieur"
Stationsplein 15, telefoon 3346

voor:
bankstellen - huiskamers
slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen
etc.



Mensen en zaken
Weer of geen weer
Het seizoen zet onder niet al te
fleurige omstandigheden in. De hele
maand mei is voorbijgegaan als een
kwakkelwintermaandje en alleen 't
jonge groen, dat aan bomen en
struiken verscheen, wees er op dat
de lente was aangebroken.

Sommige mensen vinden altijd
maar weer aanleiding in de weers-
verschijnselen tot het spuien van
allerlei bijzonderheden, die op het
klimaat betrekking hebben. Zij heb-
ben nog een levendige herinnering
aan de winter van 1890, ofschoon
dit dan wel de zeer sterken onder
ons zijn. Latere winters, die in deze
eeuw hebben huisgehouden, waren
trouwens ook niet mis'.

En dan waren er natuurlijk de
gedenkwaardige zomers! Negentien
zevenenveertig, zeggen we dan met-
een, waarbij we onmiddellijk bereid
zijn de zomer van 1902, 1913 en
1928 over het hoofd te zien. Maar
over de lente spreekt bijna nooit
iemand. Het lijkt soms wel eens
alsof je in die periode weinig be-
lang bij welk weer dan ook hebt.
Meestal is het voorjaar goed genoeg
om voorbereiding op de zomer en
het seizoen te zijn. Men praat bijna
nooit over een lente van tien, vijf-
tien of veertig jaar geleden. Hoog-
stens kan een maand mei een ver-
velend gevoel van wantrouwen ten
opzichte van de naderende zomer
geven, veel doet 't ons niet als de
maand juni maar warm en zomers
begint. Nou, dat is dit jaar niet ge-
beurd. En we hebben gezien dat het
klimaat in dit kikkerland maling
heeft aan de kalender. Als er er-
gens een instantie was, waar je bij
kon protestereu, dan waren er al
lang moties en rekwesten ingediend
en dan waren de lokale, regionale
en landelijke acties niet van de
lucht geweest. Wel, we hebben geen
instantie en er is geen departement
van het weer. We zullen het ge-
woon moeten doen met het weer,
zoals het is. Dat we ons beklagen
en dat we medelijden met onszelf
hebben, komt doordat wij niet on-
gevoelig zijn voor gewoontevor-
ming.

Het seizoen is begonnen. En we
vragen ons af wat dit ons brengen
zal. Het voorjaar — als het goed is
— mag dan een aardig begin van
het badseizoen zijn, nu pas begint
het grote werk, waar je conditie en
je uithoudingsvermogen een grote
rol in spelen! Misschien is het zelfs
wel zo, dat het meer dan slechte en
koude voorjaar een training In zelf-
beheersing is geweest.

Zijn we deze maand mei zonder
al te catastrofale fysieke en geeste-
lijke gevolgen door gekomen, dan
zal het in de komende periode ook
wel gaan. En dan kunnen we reke-
nen op een vruchtbaar seizoen. Hoe
beroerd het weer dan misschien ook
is!

We hebben de laatste jaren ge-
merkt ,dat het weer er eigenlijk niet
veel toe doet in 't seizoen voor Zand-
voort. Laten wij ons dan op andere
dingen werpen en de badgasten op
bepaalde wijze geven wat ze aan
mooi weer missen.

Dat is niet zo weinig. Als u er
serieus werk van maakt, zal u dat
wel in de gaten krijgen.

Voor het overige: veel succes
en als het kan een mooie zomer!

MOMUS

Opening visseizoen

De visclub „De vijver" opende don-
derdagochtend het hengelseizoen
met de traditionele hengelwedstrijd
in de vijver aan de Vondellaan. Aan
de wedstrijd namen achttien perso-
nen deel. De vangst bedroeg 357
stuks.

De uitslag luidt: Gatsma 56, de
Wit 40, Terol 37, van der Ploeg 32,
Willemsen 27, Paap 24, Waarden-
burg 17, Pols 15, Bier 14, van Huf-
felen 14, de Kruyff 13, Trappel 13,
Zwemmer 13, Brockhus 12, Stout-
hamer 9, Zijp 9, Bisenberger 6, Post
6. Na afloop reikte de heer J. G. Bi-
senberger de prijzen uit.

Wielrennen op circuit
A.s. zondagochtend en -middag wor-
den op het circuit wielerwedstrijden
georganiseerd voor nieuwelingen en
amateurs om het kampioenschap
van Nederland.

(Vervolg van pagina 1)

Rondvraag was hoogtepunt
van de raadsvergadering

De heer SLEGERS (kv.p.) vestig-
de de aandacht op de indertijd
plaats gehad hebbende afbraak van
enkele -ontsierende „aanboüwsels"
van panden aan de Grote Krocht.
Thans is er echter weer iets derge-
Ujks, — een café-terrasje — waar-
door het trottoir gedeeltelijk in be-
slag wordt genomen. Is het verlenen
van deze toestemming geen vergis-
sing van het college?

VOORZITTER noemde dit juist
een alleraardigst terrasje, dat er ge-
zellig en fris uitziet. Het was in
ieder geval niet te vergelijken met
de nare xiitsteeksels, die vroeger aan
enkele panden waren aangebracht.
Hij g-e2oofde ook niet dat ^ dit ter-
rasje hinderlijk was.

De heer SLEGERS vroeg- ook om
meer toezicht, vooral 's avonds en
's nachts, van de diverse kampeer-
terreinen rond Zandvoort.

VOORZITTER deelde mede dat er
wachten zijn, maar dat het euvel
van de wanordelijkheden reeds op 't
Kerkplein en op het Raadhuisplein
begint! De toestanden in de dorps-
kern, waar jongelui tot laat in de
nacht met knetterende brommers
en motorfietsen staan," noopt tot in-
grijpen, aldus spr. Men speelt met
de gedachte om de gehele dorpskern
In de avond voor gemotoriseerd ver-
keer te verbieden.

De heer PETROVITCH (azb) in-
formeerde naar het heffen van par-
keergelden op de diverse parkeer-
plaatsen. ƒ 0,25 per uur en ƒ 0,50
voor meer dan een uur, leek hem
te veel.

VOORZITTER antwoordde dat
het de mensen toch wel wat waard
moest zijn te weten dat hun auto
veilig staat!

De heer KONING (azb) wees op
het lelijke aanzicht dat het parkeer-

terrein nabij de watertoren biedt.
Hij maakte ook bezwaar dat hier
door de exploitant, die klaarblijke-
lijk dit parkeerterrein gepacht
heeft, verkeerswegen worden afge-
sloten.

VOORZITTER zei, dat deze fiet-
senstalling ter plaatse niet mooi,
maar onmisbaar is. Het afsluiten
van wegen daar heeft ten doel het
voorkomen van wanordelijk par-
keren.

De heer BREURE (vvd) kwam
terug op de politiekwestie in onze
gemeente. Hij vroeg of de voorzit-
ter — desnoods in besloten zitting
— nog eens iets zou kunnen mede-
delen hierover. Met het drukke sei-
zoen voor de deur, achtte hij de aan-
we'zigheid van één politieofficier on-
voldoende voor een plaats als Zand-
voort.

VOORZITTER antwoordde dat
deze kwestie inderdaad lang duurt.
Gezien de ontwikkeling van de bad-
plaats zijn zelfs twee politie-officie-
ren al te weinig. Spr. had goede
hoop dat deze kwestie op korte ter-
mijn op een voor alle partijen be-
vredigende wijze zou zijn geregeld.

De heer BREURE vroeg ook of
het college er iets voor voelde een
eventueel nieuw te „benoemen"
straat naar de man te noemen, die
het meeste reklame voor Zandvoort
heeft gemaakt: Louis Davids. Maar
dan niet een straat,- die op een ge-
sloopt stuk duinterrein wordt aan-
gelegd, omdat Louis Davids de dui-
nen eveneens heeft bezongen.

VOORZITER wilde dit wel eens
overwegen en in het college bespre-
ken. Overigens is geheel Zandvoort
op duinterrein gebouwd, zei hij ten-
slotte.

H.W.

ZONDAG 28 MEI — Nou, mensen,
daar is zo geen aardigheid meer
aan. Vroeger, toen ik nog een klein
jochie was, kon je nog wel eens re-
kenen op een warme meimaand.
Maar dit is geen doen. Omdat het
seizoen de laatste jaren al in febru-
ari begint, moet je natuurlijk zeker
in mei aanwezig zijn, maar anders
bleef ik liever bij de kachel. Er zijn
van de andere
kant toch altijd
nog wel stoere
lui, die niet op-
zien tegen een
temperatuur van
tien graden en
een zeetje, dat op
ijswater lijkt.
Vanmorgen lagen
er drie te water.
Jans zei: „Zonde
van die jongens,
tegen de tijd dat
ze een gezin gaan
stichten, vergaan
ze van de reuma-
tiek!" Joost — u kent hem toch
nog? — kwam ook even kijken
's middags. Toen werd het net even
gezellig in de tent. Hij had weer
eens een 'meisje bij zich. 't Was een
Haarlems • kind van amper zestien.
Maar ze wist van aanpakken, hoor!
Toen ze weggingen, had ze drie vul-
koeken, twee flesjes limonade en
een rol drop achter d'r kiezen. Als
dat zo blijft van de zomer, kan die
jongen z'n hele weekgeld er wel te-
gen aan gooien. „Ze weten tegen-
woordig niet, waar ze staan moe-
ten", zei Jans verontwaardigd. „Dat
klopt", zei ik, „ze zat op z'n schoot".

MAANDAG 29 MEI — Vorige
week had ik het over de zeemeer-
min, die ze in vroegere jaren bij de
opening van het badseizoen uit de
zee opvisten. Nou, ik meen 't lieve
kindvisje gezien te hebben. Ze was
wel erg opgemaakt, maar ze had
schubben van zilver in d'r gele
haar. En dat vond ik toch wel mooi.
(Jans was kwaad, dat ik dit in de
krant durfde zetten. .„Je bent een
ouwe gek", zei ze). Ik had nog
meer over haar willen zeggen, maar

nou de vlag er zo voor staat, doe
ik 't maar niet. Het weer blijft
zeldzaam beroerd voor de tijd van
het jaar. Langzamerhand ga ik voe-
len voor het idee van mijnheer Hu-
genholtz van Touring Zandvoort:
een overdekt strand. Lekker in fe-
bruari in. de volle zon en in de zo-
mer een dak boven je hoofd.

DINSDAG 30 MEI — Er schijnt
'n kleine verbete-
ring op komst te
zijn. 't Was van-
daag al 11 graden.
Ik verheug me nu
al op de mooie
dingen, die de lui
van de kranten
nu weer over het
weer in mei gaan
zeggen. Ik wil 't
ook wel eens we-
ten. Vanmorgen
vroeg sloeg een
jongen van een
jaar of zes een
andere jongen met

een schep op z'n hoofd. Dat is heel
'erg, maar erger wordt het als de
moeder van het slachtoffer mij
de schuld geeft. Hoor nou es: om
misverstanden te voorkomen van de
zomer, ik heb wel pleisters, maar ik
ben niet wettelijk aansprakelijk voor
dergelijke geintjes.

WOENSDAG 31 MEI - Voorlo-
pig ga ik in concentratie, want mor-
gen komen ze. Jans is altijd wat ze-
nuwachtig, als het zo ver is. En ik
heb vandaag zin om het seizoen met
optimisme tegemoet te zien. Waar 't
met het auto-parkeren naar toe
moet, weet ik niet. Het beste is dat
ledereen, die Zandvoort voor een en-
kele dag bezoekt, met de trein of
de bus komt. Anders zie ik er nog
van komen dat er in Bloemendaal
moet worden geparkeerd. En dan
graag nog een druk circuitdagje in 't
seizoen. Dat geeft een beetje vertier
in 't dorp en 't is leuk voor de po-
lltie, die heus wel wat afleiding no-
dig heeft.

M'n hoek is vol, mensen. Volgen-
de week hoop ik het eerste echte
strandnieuws te kunnen vertellen.

' STOELEMAN

Burgerlijke Stand
26 wei-i juni 1961

Geboren: Johan|( Hendrik, zoon
van J. G. Giesbertg' en M. J. Bak-
kenhoven; Caroline, dochter vapf J.
E. van Lith en M. J. Boxman; Theo,
zoon van A. Keur en J. Spier.

Ondertrouwd: Auke Braaksma en
Ernestine Paula Rogfgeveen.

Getrouwd: Franciscus Johannes
Draijer en Elisabeth Rietveld; Ru-
dolf Aufenacker en Gerda Annie
Ahrens; Cornelis van Duijn en Ada
van Egmond.

Geboren buiten de gemeente: Jim
Johan, zoon van B. Schut en C.
Martens; Ronald, zoon van G. Hoek-
stra en J. E. Smit; Alexandra Caro-
line en Pauline Josine, dochters van
I. Bier en J. Verbruggen.

Sparen in Zandvoort
In de maand mei werd bij het PTT-
kantoor in Zandvoort ingelegd een
bedrag van ƒ 134.055,73 en uitbe-
taald een bedrag van ƒ 78.991,26.
Het aantal nieuwe boekjes bedroeg
16.

Bronchiletten
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

Zandvoortse Bridgeclub

In de voorlaatste wedstrijd van de
vierde competitie komen in de C-lijn
zeven koppels voor de eerste plaats
in aanmerking.

Het dameskoppel Groeneweg-van
der Werff bezet de eerste plaats
met 255,64 %, met 0,04 % verschil
volgt het koppel mevr. Snijer-Paap
op de tweede plaats. Het koppel
van Dartelen-van Laar staat op de
de derde plaats met 0,01 % verschil
op nr. 2.

In de A-lijn gaat het koppel Peen-
Stor met 286,21 % aan de kop. De
tweede plaats is voor de fam. van
Eckelt met 277,31 %. Het dames-
koppel Fabel-Polak sluit de lijn met
225,93 %

In de B-lijn komt het dameskop-
pel Hagen van Dartelen met 270,35
% vrijwel'^ zeker in aanmerking
voor promotie. Voor de tweede
plaats hebben zich vier gegadigden
gemeld.

In de D-lijn maakt het koppel
mevr. Notterman-de Zwarte met
273,55 % een goede kans om te pro-
moveren. De fam. Teunissen van
Maenen staat met 268,33 % op de
tweede plaats.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.

Argentinië: ms Montferland, 5 juni;
ms Santa Isabel, 6 juni; ms Cap
Frio, 8 juni;

Australië: ss Ixion, 4 juni; ms
Streefkerk, 6 juni; ts Werrastein,
7 juni;

Brazilië: ms Montferland, 5 juni;
ms Cap Frio, 8 juni;

Brits-Oost-Afrika: ss Yang-Tsê,
8 juni;

Canada: ss Statendam, 4 juni; ms
Cleopatra, 7 juni; ms Westerdam,
8 juni;;

Chili: mö Ares, 7 juni; ms Worms,
8 juni;'

Indonesië: ss Ascanius, 7 juni;
Ned. Antillen: ,ms Heiicon, 5 juni;
Nieuw-Zeeland: ms Galllc, 5 juni;

ss Corinthic, 8 juni;
Suriname: ms Willemstad, 7 juni;
Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:

ms Pretoria Castle, 4 juni; ss
Aagtekerk, 6 juni.

Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

Daar kunt u heen
MonopoZe:

Vrijdag 2 tot en met zondag 4 juni
8 uur: film Dat doen wij nog eens
over.

Maandag 5 en dinsdag 6 juni, 8 uur
film Vrouwen en spionnen
Zondagmiddag; k juni, 2.SO., uur.
filnf Robin Hood

FAMILIEBERICHTEN

Hartelijk danken wij u voor uw
deelneming, ,na het overlijden van
mijn lieve man en onze zorgzame
vader en opa

JAN BAKKER
Uw blijk van medeleven heeft ons
veel troost gegeven.

Mede namens de kinderen,
A. Bakker-Smit

Zandvoort, juni 1961
Kerkdwarspad 5

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Het Hoofd van het Gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat
Gedeputeerde Staten van Noordhol-
land bij besluit van 24 mei 1961 nr.
211, Ie afd. hebben goedgekeurd het
besluit van de raad dezer gemeente
van 30 augustus no. 11, houdende
een wijziging van de Bebouwings-
voorschriften, behorende bij het uit-
breidingsplah-in-onderdelen der ge-
meente Zandvoort, op het stuk van
liet bouwen van garages bij woon-
duizen.
Het goedgekeurde besluit ligt op de
gemeente-secretarie voor een ieder
ter inzage.
Zandvoort, 31 mei 1961

Het Hoofd van het Gemeente-
bestuur voornoemd, Van Fenema

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en

A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout
Van Lennepweg 57, telefoon 4294.

APOTHEEK:
3 t.m. 9 juni:

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

Nachtdienst van 22.00 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 4 juni

Dierenarts J. Westerman,_ ;, . :
Hartenlustlaan 7, Bloemendaal,
telefoon 51555.

P R E D I K B E tJ-R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 4 juni
10 uur: ds. C. de Ru.

Jeugddienst in het Jeugdhuis
19 uur: ds. W. M. van Asperen te
Haarlem.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: mej. ds. W. H. Buijs.

NED. PROTESTANTENBOND,

Zondag 4 juni
10.30 uur: da. C. Soutendijk (dg)
uit Haarlem.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.)
te Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg

Zondag 4 juni
i 10 uur: dr. A. Dondorp, Heem-

stede. Bevestiging van abmtsdra-
gers.
19 uur: ds. D. Ringnalda, Over-
veen. Gat. Zond. 25.

r

PAROCHIE H. AGATHA -
Grote Krocht

Zondags: H.H. Missen om 6.30-7.30-
9 u. Hoogmis en 11 uur: in Het
Huis in de Duinen om 8.45 uur.
Zondagsavonds 19.30 H. Mis.

In -de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 uur; om 19.30 uur Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdag 6 juni
15 uur: samenkomst in Pniël, Zui-
derstraat 3.
Spr. de heer H, Veldkamp.

JEHOVA'S GETUIGEN

Dinsdagavond 8 uur "
bijbelstudie in Gemeenschapshuis,
kamer 4, ingang Willemstraat

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 4 juni, 9.45 uur, 298 m, ra-
diotoespraak door H. J. J. Lup's over
„Kunst, opvoeding en- Humanisme".



KATOENWEKEN
ZANDVOORT

2-17JUNIEEN ACTIE VAN HET NEDERLANDS KATOENINSTITUUT
IN SAMENWERKING MET DE
ZANDVOORTSE TEXTIELDETAILLISTEN

Gevestigd:

ARN. H. POLAK
BELASTINGCONSULENT

- -' ' Lid van de Bond
- ' j van belastingconsulenten

HUGÓ DE GROOTSTÈIAAT 25
Zaridvoort, telefoon '02507;12282

Hebtu bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a.
bakkerskleding, koksmutsen, slof-
fen en broeken, overalls in wit,
khaki en blauw. Gesorteerd in
heren overhemden, dames dusters,
Ook voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen, matjes enz.
bij het van ouds bekende adres
A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

NIETS HELPT?

EEN OPLOSSING
muren, vloeren en i
HOE?

Vloeibare
muren, vloeren en daken waterdicht!
HOE?

Schr. aanvr. voor advies ter plaatse
„PLASTICS", Kerkplein 5.

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. riblappen 2,75
500 gr. mooie ossenlappen v.a. 2,10
500 gr. schouderkarbonade 2,50
500 gr. ribkarbonade 2,75
500 gram haaskarbonade :. 3,—
Voor de boterham:. ..• ,
100! gram ham" en
100 gram gek. worst, samen 0,85
100 gram pekelvlees en
100 gr. gekookte worst 0,75
150 gr. gehakt 0,55
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,80
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen ... 1,25
Boeppakket 1,00
l busje weense worstjes 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Wist u dat?
Naast onze bekende
leverworst 0,60 per 250 gram
gekookte worst 0,95 250 gram
NU ook panld. kalfsvlees

, croquetten 25 et -p. stuk
Ter kennismaking:

zaterdag 5 voor f ï,-

Slagerij D. BOON
Schoolstraat 3, telefoon 2939

Het Wonder van Zandvoort
Het goedkoopste adres
LIEBHERR KOELKASTEN
vanaf ƒ 398,—.

E dy-wasmachines en centrifuges
Luxaflex aluminium jaloezieën
Balatum
Luxe- en huishoudelijke artikelen
speelgoederen, Sola-artikelen enz.
SWALUBSTRAAT 9, telefoon 2418

Een onafhankelijk
blad:

De
gandvoortse
Courant
• Verschijnt 2 x per week
• Dus actueel
• Objectief-kritisch
•, Vaste medewerkers .v
Wordt gelezen door liet 'groot-
ste deel van het Zandvoortse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneert U dan NU!
De Zandvoortse Courant
Telefoon 2135

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. +' 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

TANDARTS
Th. v. d. Maaien

Maandag 5 juni
en dinsdag 6 juni

AFWEZIG

Wijziging
spreekuur-adres -

J. P. WESTERMAN
Dierenarts kleine huisdieren
Bloemendaal
sol vanaf l juni te consul-
teren zijn ten huize van
Dr. C. Robbers, Koningin-
neweg 34, Zandvoort, zij-
ingang. Spreekuren Ai., do.,
zat., 11-11.30 uur.

Gevr. GEM. HUIS voor
gezin m. kinderen voor ±.
S weken. Liefst half juli,
begin aug. Mevr. Hooge-
veen, Slotlaan 190, Zeist,
tel. 03404-3693.

BIJVERDIENSTE
Het NIPO (Nederlands In-
stituut voor de Publieke
Opinie vraagt) MANNE-
LIJKE en VROUWELIJKE

medewerkers om in hun
vrije tijd met vragenlijs-
ten interviews te houden.
Als regel 's avonds. Leef-
tijd minstens 24 jaar. Br.
aan „Het Nipo", Wester-
dokhuis, Barentszplehr 7,
Amsterdam. Zet op de
enveloppe linksboven AC.

Oude boeken en prenten
te koop gevr.
Antiq. „De Kring"
Nwe. Spiegelstraat 46-48,
A'dam, tel. (020)-220707

Oud-Zandvoo r t
Bijdragen tot de geschiedenis, en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj.W. R. de Haan en R. C. Hekker

Prijs ƒ 4,95

Kocht U al
een exemplaar;?

Verkrijgbaar bij:
Boekhandel Bakels, Kerkstraat 81
Boekhandel Esvé, Grote Krocht 1T
Boekh. Koper-Koreman, Tolweg 18
Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg
Eerste Zandvoortse Papierhandel,
Haltestraat 12 '
Boekhandel v.- Petegem, Kerkstr. 28

Drogisterij Blaauboer, Hal-
testraat 46, vraagt HULP
i.d. huish. 3 ocht. p.w.

Mevr. Van der Meulen, Ho-
geweg 76, tel. 2003, vraagt
FLINK MEISJE van 8-2 u.
Aanm.- na 6 uur.

Banketbakkerij Bosman
vraagt nette 2e of 3e BE-
DIENDE en een LEER-
LING. Kerkstraat 22.

FLINKE HULP gevraagd,
enkele ochtenden p. week.
Kostverlorenstraat 114.

Te koop: Inventum HEBT-
WATER RESERVOIR, 250
liter, i.g.st., f 150,—. Telc-
foon 02500-40116.

Te koop: DRESSOIR, TA-
FEL met 4 STOELEN.
Mr. Troelstrastraat 42, te-
lefoon 4403.

Te koop: gr. HAARD en
VOGELKOOI t.e.a.b.
Burg. Engelbertsstraat 66.

Te koop: OPKLAPBED.
Bruinesse, Zandvoortselaan
62.
BOX te koop met kleed.
De Valk, Dr Mezgerstr. 64

Aangeb. BERINI M 10, in
zeer goede staat. Frans
Zwaanstraat 14, tel. 4373.

OPENBARE VERKOPING
Notarissen I. Jonk teHaar-
lem en mr. C. E. Massee te
Amsterdam, zullen op don-
derdag 8 juni '61 des nam.
na 2 uur in het Notaris-
huis, Bilderdijkstraat l, te
Haarlem, in het openbaar
verkopen:
Het winkelhuis met boven-
woning en achterliggende
werkplaats en erf teZand-
voort, aan de Grote Krocht
20, groot 6,49 are.
Huur: beneden (winkel en
gebruik v. keuken) ƒ 15,85
p.w. Overigens benedenhuis
en bovenhuis in eigen ge-
bruik.'Lasten ƒ 164,29 p.j.
Aanv. bij bet. voor of
uiterlijk op 20 juli a.s.
Bezicht. di. en do. van 2-4
uur. Inl. bij ge. not. Jonk,
Wilhelminastraat 61, tele-
foon (02500) 10459.

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg én reparatie.
Telefoon Amsterdam 02C-
715797, Lutmastraat 89.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, -tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tiiingrond bij elke hoeveel-
heid.- '"

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

Gevraagd
S E R V E E R S T E R

voor strandbedrijf. Enige talenkennis gewenst.
Telefoon 2818.

De Federatieve Kring van brandstoffenhande-
laren te Haarlem en omstreken maakt bekend,
dat in verband met de invoering van vijfdaagse
werkweek

in de zomermaanden
geen brandstoffen op zaterdag
bezorgd kunnen worden.

TE KOOP

herenhuis niet inventaris
bev. 8 kamers, 2 serre's, 2 keuk., gr. zomerh., gr. voor-
en achtertuin. Binnenkort leeg -te aanv. ƒ 45.000,—.
Br. onder nr. 4101 bur. Zandv. Courant.

Fa. WIEBES, Ten Katestraat 8, Amsterdam, vraagt:

galvaniseur, slijpers,
metaalbewerkers en
jongens vanaf 16 jaar

Reiskostenvergoeding; vijf-daagse werkweek. Aanm.
aan bovenst, adres of na 6 uur Dr. Kuyperstraat 13,
Zandvoort.

Pleeggezin
gezocht

Wij zoeken christelijke gezinnen,
die bereid zijn één of meer wees-

. kinderen tegen behoorlijke vergoe-
ding (zowel voor kost en inwoning,
als voor kleding en onderhoud) per-
manent op te nemen.

Brieven onder no. 4102 aan het bur. Z. Crt.

OF NOOIT . . .

BICO 115 liter slechts ƒ 398,-
ZAUNISSI 135 liter slechts ƒ 459,-
ZAUNISSI 160 liter slechts ƒ 639,-
ZAUNISSI 190 liter slechts ƒ 749,-
ELECTROLUX 110 liter slechts ƒ 498,-
ELECTROLUX 150 liter slechts ƒ 598,—
ELECTROLUX 210 liter slechts ƒ 898,-

Verder kunnen wij u leveren de volgende merken:
A.E.G., Bosch, Fiat, Liebherr, Kohier, Linde, Alaska,
Triventa enz.
Vraagt onze prettige betalingsregeling, b.v. A.E.G.-
koelkast, tafelmodel a ƒ 498,—. Reeds in uw bezit
voor ƒ 25,— p.m. Volledige garantie op alle kasten.

Fa. Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

Voor uw geslaagde
ZOON of DOCHTER
Philips draagbaar radiotoeste), leuke uitvoering
prachtig van toon, voor binnen en buiten!
PHILIPS platenspeler met versterker
SPORT in BEELD met
Philips televisie 43 cm beeld ƒ 645,—
Philips televisie 59 cm vanaf f 895,—
Uw oude radio of televisie heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen,
soonlijk overleg, de betaling met u.
Bezoekt met ons de grote toonzaal te Haarlem. Wij brengen u gratis
uit en thuis.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

desgewenst, na per-

PHILIPS-SPKGIALIST F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Elke fijnproever: T ITTrTU T«C «*nivtAvi AVI
: prefereert -Li*»* Jt tKJ.i!> WIJ II Gil ,.611

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Wij leveren alle bekende merken uit voorraad!

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR

Vakkundige en snelle REPARATIE
aan alle radio- en televisietoestellen

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Betaling desgewenst In overleg |Ziet^onze showroom

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nie. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

IJST&ARTEN 99 et
gewicht 500 gram
(ook voor hotels, pensions, enz.)

IJS en MELKBAR
DIRK VAN DEN BROEK

KERKSTRAAT 19

H.H. Hotel-café-rest- en pensionhouders
schenkt uw DultSG gaStOü origineel DUÜS

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. Iedere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

Bosch koelkasten
Model 19S1

HOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,- nu ƒ 468,-
Type KG 140 T ƒ 608,- nu ƒ 518,-
Type GA 150 ƒ 648,— nu ƒ 558,—
Type GK 180 ƒ 858,- nu ƒ 728.-

5 jaar garantie

FiRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 — TELEFOON 2484

POLAROID
iGDSUNGLASSES

vakman
voos bet beter ziens

BrilllenspecSalist LOOMAN
Mr. Opticien. - Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend fondsleverancier

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodastraat 68 - Telefoon 2421'
Werkplaats: Haltestraat 44

FINANCIERINGEN
Auto's 5% en alle verzekeringen
C. TEROL, BRUGSTRAAT 5, TEL. 2898

trimmen A ,
knippen <L--S
wassen L/̂ U

bé boter hoven de haan
gedipl.

zandvoortselaan 325, bentveld
telefoon 02500-43459

(ook 's avonds tussen 7-8 u.)

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogebedrij} C, Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.li. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbaclis Drukkerij,
Zandvoortse Courant
Achterweg l

BINNENVERINGMATRAS
15 jaar garantie, 80 x 190 ƒ 52,50
Keurkapokmatras, 80 x 190 ƒ 59,75
Vlokmatras, 80 x 190 ƒ 24,95
Divanbed, 15 j. gar., 80x190 ƒ 26,50
Ledikant met voetbord,

15 jaar gar., 80 x 190 ƒ 49,—
Etagebed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 ƒ 67,50
Dubbeldivanbed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 , ƒ 78,—
Wollen dekens: ƒ 13,95; ƒ 14,95;
ƒ 15,75; ƒ 16,75; ƒ 17,50; ƒ 17,95;
ƒ 19,75 ƒ 20,95; ƒ 24,76; ƒ 27,95;
ƒ 29,75 enz.

Beddenmagazijn.

W.H.Kemper
Haltestraat 21, tel. 2219 en 2501

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dakens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor • elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Salon voor
voetverzorging

HUly Belle
MED. GEDIPL. CHIROPODISTE
Gort v.d. Lindenstraat 44, tel. 4080

Zomerschoenen!

GROTE KROCHT
Annex reparatie-inrichting

om

met handffla
extra-lange klep

HALVE-ZWARE- PITTIG - MILD - LEKKER
Uit het zonnige Carolina en uit het rijke, ruige Kentucky
komen de tabakken. Voor Royal. Doublé selected!
De nieuwe shag - Voor mannen -.Voor U! - ROYAL

KONINKLIJKE TABAKFABRIEK J. & A. C. VAN ROSSEM . ROTTERDAM
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Lombarden waren de eerste

„OME JAN"
Roepnaam voor de Bank van Lening

De bank van lening is oorspronkelijk genoemd naar de Lombarden, on-
dernemende Italiaantjes, die vanaf zo omstreeks de 13e eeuw over de
Alpen getrokken kwamen en overal in Europa zich als geldschieters
vestigden, leentafels hielden, waarvoor ze pacht betaalden aan de heer-
sende vorsten, en dikwijls die vorsten weer aan zich verplichtten door
het lenen van enorme sommen gelds, op onroerend en roerend bezit als
onderpand.

Immers, in vroeger tijden bestonden
er nauwelijks andere banken, het
was normaal kostbaarheden tijdelijk
te belenen om aan contanten te ko-
men, ook voor politieke doeleinden.
Dat de te betalen rente daarvoor
zeer hoog was, was eveneens een
normaal verschijnsel: 32,5 pet. was
een gangbare rentevoet. Men be-
schuldigt in het algemeen vooral
de geldschieters van „het oude volk"
van woekerwinsten, maar men ver-
geet dat het vooral Lombarden zijn
geweest, die rijk werden aan het
beroep van bankier.

In Amsterdam en Rotterdam wer-
den de stedelijke leenbanken opge-
richt ter bescherming van de be-
volking tegen de particulieren, de
vroedschappen weigerden octrooi
aan de Lombarden en richtten hun
eigen banken op, zeer zeker ook om-
dat ze de winstpenningen liever aan
zichzelf hielden dan ze in de zak,
en aan het weelderig bestaan van de
woekeraars te zien verdwijnen.

In Amsterdam werd in 1614 het
eerste gedeelte gezet van het nieuwe
gebouw aan de Oudezijds Voorburg-
wal op de oude vesten van een kloos-
ter, het derde huis werd tussen 1667
en 1669 vergroot en verhoogd, en in
1740 komt in gouden letters het vers
van Balthazar Huydecoper, oud-
schepen van de stad, op zwart fond
boven de ingangspoort te staan:

Hebt gy noch geld, noch goed?
gaa deze deur voorby,

Of hebt gy 't laatste en mist gy
't eerste? kom by my.

Geef pand, ik geef u geld.
Waarom zoude ik u borgen?

Of is 't "u niet genoeg dat gy
van 't myne teert?

Maar eischt ge uw goed terug,
dan dientge in tijds te zorgen,

Dat my myn hoofdsom met de
renten wederkeert:

Zo help ik u en my; en toon
aan de onderzoekers

Van myn geheimen 't graf des
eervergeten woekers.

Zo had de bank dan eertijds een
centrale functie, een noodzaak van
bestaan die in onze tijd volkomen
gedevalueerd isr

Eigenaardig is het eigenlijk zelfs,
dat de banken nog steeds bestaan
en in Amsterdam en Den Haag nog
steeds functioneren. In Utrecht, Lei-
den, Rotterdam en Haarlem zijn ze
opgeheven. In wezen is het systeem
van belening niet vooruitstrevend,
niet produktief en dus ouderwets.
Het stamt uit andere tijden, andere
eeuwen, zonder sociale voorzienin-
gen, zonder produkieproces, waarbij
vrijwel een hele bevolking is inge-
schakeld. Toch wordt er van die
bank van lening nog een druk ge-
bruik gemaakt.

Huidgenezing
UwtdeutverheJd • Huldgezorrdheid

Puistjes ver<hogen door PuroUpoeéer

Zandvoortmeeuwen
Uitslagen sater dag 27 mei:

N. Vennep adps. a-Zandv.m. e 1-1
Uitslagen zondag 28 mei:
Promotie:

Zandvoortm. 2-Donar 2 4-0
Programma zondag 4 juni:
Promotie:

Zandvoortm. 2-SDW 2 14.30 u.
De stand luidt:

Zandv.m. 2 1 1 0 0 2 4 - 0
SDW 2 1 1 0 0 2 2 - 0
Donar 2 2 0 0 2 0 0 - 6

Nog te spelen wedstrijden:
11 juni: SDW 2-Zandvoortm. 2
18 juni: Donar 2-Zandvoortm. 2
25 juni: Donar 2-SDW 2
Junioren (finale v.d. Aart-beker):
EDO-terrein Haarlem:

Zandvoortm. a-Schoten a 10 u.
1 Haarlem a-Zandv.m. a 11.15 u.

Er zijn zowat een 100.000 leningen
per jaar en dat wil niet zeggen,
dat er maar 100.000 voorwerpen be-
leend worde'n, iedere lening kan be-
staan uit een gehele serie voorwer-
pen. Een handelaar In goud en zil-
ver bijvoorbeeld, die wél een grote
voorraad heeft en slechts voor een
korte periode geld moet opnemen,
dat hij niet bezit, kan die goudvoor-
raad belenen. De bank beleent
slechts over 80 pet. van de nominale
waarde, de bank loopt dus geen
risico, men betaalt over een half
jaar 10 pet. rente, daarna vervalt
het eigendomsrecht, althans in theo-
rie, in praktijk blijven de goederen
wel 7, 8 of 9 maanden in het pand-
nuis, voordat tot veiling wordt over-
gegaan.

Er zijn vier veilingen per jaar en
die zijn weer in groepen onderver-
deeld. Slechts 6 pet. van de beleende
goederen wordt niet Ingelost en be-
reikt de veiling en ook daarvan zijn
weer restant-goederen die geen ko-
per kunnen vinden voor het bedrag
dat de veilingmeester inzet, d.i.:
het bedrag van de belening, 10 pet.
rente, 10 pet. veilingkosten en even-
tuele transportkosten als het over
grotere voorwerpen gaat. Wat ge-
oeurt daar nu weer mee? Deze goe-
deren gaan naar de winkel, die bij
de bank behoort en in Amsterdam,
aan de achterzijde van de Nes ge-
vestigd is, en vier middagen per
week geopend is. De omzet van die
winkel is zowat een 150.000 gulden
per jaar! En men vindt er van aller-
lei uiteenlopende soorten van zaken:
een bijbelse geschiedenis naast een
bandrecorder, gouden sieraden naast
colbertkostuums, Perzische tapijtjes
naast harmonica's. Een variatie, die
met het Waterlooplein wedijvert en
van die plaats vooral verschilt door
de gegarandeerde kwaliteit, en de
prijs, waaraan niet te tornen valt.

Wat kan men dan al wel allemaal
belenen? Alles, tot effecten toe, be-
halve moderne kunst, auto's (de zol-
ders zijn daar niet op gebouwd) en
vergankelijke levensmiddelen.

Vroeger bestonden er drie groepen
van voorwerpen, te weten wol, ko-
per en goud - zilver - Juwelen. De
laatste groep laat geen twijfel over
zijn hoedanigheid en bestaat dan ook
nog precies zo als aanduiding.

Wol was vroeger een belangrijke
afdeling. Het volk had buiten de
noodzakelijke gebruiksvoorwerpen
alleen kleding om „achter de schuine
deur te zetten" en die werd dikwijls
beleend. Na de Napoleontische tijd
is de Engelse wol- en linnenindustrie
goedkope produkten gaan afleveren
en was de kwaliteit van de kleding
vergankelijker geworden. Men Oe-
leende die kleren niet zo gemaKkelijk
meer, want er is een keuring, voor
iedere afdeling zijn taxateurs, die
beoordelen of een voorwerp een be-
leenwaarde heeft, hoeveel die be-
draagt en ook, of die na een half
jaar nog dezelfde zal zijn. Tegen-
woordig is men uiteraard tamelijk
kieskeurig in deze categorie. Vrou-
wekleren worden alleen aangeno-
men, indien niet aan mode onder-
hevig en spiksplinternieuw, onder-
goed wordt in het geheel niet meel
geaccepteerd. Alleen nieuw pakjes-
goed (stapeltjes linnengoed) wordt
nog grif geaccepteerd.

Onder het koper valt dan alle rest,
scheerapparaten zowel als radio's;
de groep heet „diversen" en een ko-
peren voorwerp is er bijna nooit
meer bij.

De taxateurs die aan de bank
werkzaam zijn, zijn bijna alle vanaf
hun veertiende jaar aan de bank
verbonden en intern opgeleid. Die
eigen cursussen zijn voor ieder, die
de klerkbevoegdheid heeft en ten
minste drie jaren bij de bank werk-
zaam is, toegankelijk. Men kan dan
taxateur of textielexpert worden
beide cursussen worden gegeven.

Cursussen voor Ome Jan, zoals
de bank nog altijd in de volksmond
wordt genoemd.

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

i Nu K el f schilderentl
[Losse oliegrondverf|

a ƒ 1,25 per kg.
(Ouderwetse GLANS-1
l VERF a ƒ 2,25 p. kg!

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

Éüutra-verfmalerij
. Voorburgwal 25 j

Vmsterdam-C., telef. j
j 43542 (naast Wijers) :

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Sloemenmagaz.,Noord'
Telefoon 4320

- M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraat

Voor de tuin
Bloemzaden, violen,
Vergeetmijnietjes
Afrikanen enz.

Voor VISITEKAARTJES
naar

Gertenbachs Drukkerij

> • • • « • • • « • • • • • • • « ( O

Vlot, Bicht en luchtig
voor weekend en vakantie!

Heel aparte kurk-
sandalette in de

modekleur Testa
dl Morro. Met

schuimrubber ge-
voerde blnnenzool.

Model 72

14.95

Gemakkelijke sandalette
naturelkleurig nappa-leder

Om uren op te
Model 85

12.9S

Kurkmulltjs voor
zonnige dagen. Wit

Itdtr'met rode blnnenzool.

Mod. 77 hog« hak 10.95

Mod. 78 lage hak 9.95

Een vederlichte kruisband
sandalette met lichte, ster-
kezool. Uitgevoerd in zacht
wit leder. Model 70 8.95

Nylons mét en zonder naad in de
nieuwste modetlnten. v.a. -J ^98

ER IS EEN BAT A-FILIAAL VLAKBIJ!

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

MONOPOLE
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 1 uur
Kassa geopend:

VRIJDAG 2 t.m. ZONDAG 4 JUNI, 8 uur
Yul Brynner - Kay Kendall
in de kostelijke en amusante film

Dat doen wij nog
eens over

in kleuren. 14 jaar.

MAANDAG 5 en DINSDAG 6 JUNI, 8 uur
Esther de Boer-van Rijk - Jan van Ees -
Frits van Dongen e.v.a. in:

Op hoop van zegen
Alle leeftijden.

WOENSDAG 7 en DONDERDAG 8 JUNI, 8 uur
Henri Vidal - Barbara Laage

Vrouwen
en spionnen

Mannen van de geheime dienst voeren een
strijd op leven en dood! 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 2.30 uur
Don Taylor als

Robin Hood
* Stoutmoedigheid, humor en romantiek.

Alle leef&jden.

72#- 2550

Aangifte leerlingen
openbare scholen
voor gewoon lager onderwijs

Burgemeester en wethouder van Zandvoort ma-
' ken bekend, dat gedurende de week van 5 juni
tot en met 10 juni a.s. nogmaals gelegenheid
wordt gegeven tot aangifte van kinderen, die
met ingang van de nieuwe cursus de Hannie
Schaftschool, de Karel Doormanschool of de
Dr. Albert Plesmanschool zullen gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden tussen 9 en 12.30
uur ter gemeentesecretarie, afdeling onderwijs
(ingang Haltestraat).
Trouwboekje mede te brengen

Familiedrukwerk
als:

geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculeitrM
visitekaartjes
rouwcirculaires
dankbetuiging*kaa.rt*n

Gertenbachs Drukkerij

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tal. 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëUitan!

Gr«te keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRTJIDS- en ORAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten bloemzaden en bollen



VOOR DE JEUGD

de,
en het gezin van de glaskoper

Eens lag Rübezahl, de berggeest, op een heerlijk plekje van zijn tuin
in de zon te luieren, toen hij getroffen werd door iets wat hij in de
verte zag: het was een moeder, die met haar troep je kinderen tegen
het steile bergpad opsjouwdc. Zij droeg op haar ene arm een zuige-
ling, had aan de andere kant een mand en op de rug nog een grote
korf.

Het leek een arm vrouwje te zijn,
maar de stem die Rübezahl hoorde
wanneer ze met haar kinderen lach-
te of hen iets toeriep, was helder
en vrolijk.

„Wel, wel", dacht Rübezahl, „dat
troepje zal ik eens in de gaten hou-
den. Zouden er heus mensen zijn,
die ondanks hun armoede opgewekt
en vriendelijk kunnen blijven? Er
is zo weinig goeds en moois aan
de mensen", gromde de berggeest
in zichzelf, „maar ontmoet ik er
eens een die arm is en toch goed
en gelukkig is, dan nu, dan zal
ik eens zien wat ik doe".

Op een mooi plekje gekomen,
ging de moeder zitten en liet haar
kinderen om haar heen stoeien;
daarna zong ze met hen en stopte
hun mondjes vol met bosbessen en
wilde aardbeien. De kleinsten sloe-
gen echter aan het kibbelen en een
der jongens begon zo hard te
schreeuwen dat hij niet te bedaren
was. Eerst lachte en troostte moe-
der hem, maar eindelijk werd ze
ongeduldig en riep om het stoute
kind bang te maken: „Rübezahl,
Rübezahl! Kom eens gauw en pak
die schreeuwlelijk mee!"

„Hier ben ik!" klonk opeens een
geweldige stem en op hetzelfde
ogenblik stond de reusachtige berg-
geest - hij leek wel een kolen-
brander uit het gebergte — voor
de verschrikte moeder.

„Wat wilt gij van mij?"
„O, niets, niets", prevelde vrouw

Ilse, haar angst bedwingend. „Ik
riep maar voor de grap; de jongen
is alweer zoet, ziet u wel, dus heb

vriendelijkik u niet meer nodig,
dank voor uw hulp.

„Maar weet^ge dan niet", bulder-
de Rübezahl, * „dat men Rübezahl
niet ongestraft aanroept? Geef die
schreeuwlelijk hier, het zal een
heerlijk hapje voor mij zijn!"

„Nooit", riep de moeder, en het
leek wel of zij de reus te lijf wou
gaan. „Mij mijn kind ontroven?!
Nooit!"

„Kom, kom", zei Rübezahl, iets
minder bars, want het dappere
vrouwtje stond hem aan, „ik meen
het zo kwaad niet, ik eet nooit kin-
deren op. Maar geef me die jongen,
dan zal ik een sterke knappe man
van hem maken; je krijgt er hon-
derd gulden voor".

„Wel ja, nu nog mooier", zei de
moeder boos. „Ik zou mijn kind ver-
kopen? Voor al het goud van de
wereld niet. Al heb ik geen geld,
mijn kinderen zijn mijn rijkdom en
ik kan er geen een van missen.
Hard werkende vind ik toch nog
wel het nodige om ze te voeden
en te kleden!"

„Maar heb je dan geen man, die
voor jullie werkt?"

„Och, ja, een beste man; hij han-
delt in glaswerk dat hij haalt uit
Bohemen, daarmee verdient hij wel
goed geld, maar... hij houdt het
wel eens vast ook..."

„Dus hij is een zelfzuchtige gie-
rigaard, wacht ik zal hem", bulder-
de Rübezahl nu weer.

„Kom, zo erg is het niet, suste
het vrouwtje, „wees toch niet zo
opvliegend. Help mij liever eens al
dit loof in de manoen te doen, het
is voor mijn geiten. Zij houden veel
van jonge berkenbladen".

Rübezahl hielp haar en ging toen
na een kort afscheid verder, maar
even riep zij hem nog terug, om-
dat zij de zware mand niet op haar
rug kon krijgen.

Het lopen viel haar echter moei-
lijk, het leek wel of de last op
haar rug al maar zwaarder werd.
Opeens kon zij niet meer, en vroeg
een van haar jongens de mand van
haar rug af te nemen om te kij-
ken of Rübezahl haar soms een
poets had gebakken en stenen had
verborgen tussen de bladeren. Maar
niets werd gevonden, dus pakten
zij de korf weer vol terwijl de
oudste jongen de andere mand hielp
dragen, maar onderweg moesten zij
een paar maal rusten, en nog wat
takken wegwerpen omdat zij niet
meer voortkonden. Eindelijk thuis-
gekomen werden de manden gauw
in het geitenstalletje geleegd, de
avondboterham gegeten en de kin-
deren naar bed gebracht. Toen ging
ook de moeder doodmoe slapen.

De volgende morgen stond Ilse
als gewoonlijk vroeg op om de geit
te melken, maar nauwelijks was
de staldeur open of dodelijk ver-
schrikt bleef de arme vrouw staan.
Haar geit lag dood op de grond en
ook de jonge geitjes waren gestor-
ven. Wat nu te beginnen? Niet al-
leen was zij de beesten kwijt, die
haar melk en kaas gaven, maar
haar ruwe man zou thuiskomen en
schelden en slaan, alsof dit ongeluk
haar schuld was. Maar kom, dacht

GEVESTIGD:
Gediplomeerd

PEDICURE
Aan huis te ontbieden.

MEVR. VAN DEN BOS,
Grote Krocht SSboven
Telefoon 2562

zij toen, niet zo verslagen zijn!
Moed houden!

Op dat ogenblik gleed een zon-
nestraal binnen en deed iets dat op
de grond lag eigenaardig flonke-
ren. De vrouw bukte zich en raap-
te een berkenblaadje op dat van
zuiver goud leek te zijn. Vol ver-
bazing bekeek ze het en liep toen
gauw naar de naaste buurman die
van veel dingen verstand had. „Het
was goud", zei deze haar, écht zui-
ver goud en hij wou er haar wel
guldens voor geven. Verrukt snelde
Ilse met deze rijkdom naar het
vlakbij gelegen dorpje, kocht bij de
bakker heerlijke pepernoten voor de
kinderen, haalde boter en eieren en
bedacht op welke manier zij haar
Steven trakteren zou. Thuiskomend
moest zij echter eerst nog voor
de huishouding zorgen en de arme
geitjes begraven. Wat zou hen toch
gescheeld hebben? Zij kwam in
de stal waar het nu helder licht
was en zie, in de voederbak lagen
niet zoals de vorige avond een hoop
berkenbladen, maar alle takken
flonkerden van gouden blaadjes en
ieder van die blaadjes woog zwaar-
der dan een goudstuk... Opeen be-
greep Ilse... dit was het werk van
de berggeest en "vol blijdschap en
dankbaarheid sloeg zij de handen
in elkaar. Ook in de bek en in de
maag van de gestorven dieren vond
zij nog het goud dat de stakkerds
niet hadden kunnen verteren... Of
Steven nu, niet gauw zou thuisko-
men? Wat verlangde zij hem te
vertellen van de verworven schat.
Maar bij al deze rijkdom... Steven
was zo hebzuchtig... Neen, het was
beter de meester te vragen het
goud voor haar te bewaren en niet
direct alles aan haar gierige man
te vertellen...

Zo gezegd, zo gedaan. De vrien-
delijke meester werd om raad ge-
vraagd en deze zou alles voor Ilse
wegbergen en zo gauw mogelijk
zelf met Steven komen spreken.

Waar bleef Steven intussen? Bela-
den met een zware korf vol glas-
werk kwam hij te voet uit Bohe-
men en moest het gebergte nog over
om zijn dorpje te bereiken. In het
dorp wilde hij zijn waar verkopen
en er een aardige winst uit maken.
Moe en verhit door de zware tocht,
gespte hij, boven op de bergpas ge-
komen, zijn mand los, plaatste die
op een boomstronk en ging zelf op
het gras liggen.

Met die waar, bedacht hij, maak
ik wel tien gulden winst, thuis heb
ik er nog dertig in de kous verbor-
gen. Mooi, voor veertig gulden koop
ik een ezel, die kan dan voortaan
mijn zware vrachtje dragen en ik
maak dan met een grotere inkoop
zoveel geld dat ik driemaal meer
verdien dan tegenwoordig. Inplaats
van de ezel neem ik later een paard,
en heb ik dat eenmaal, dan koop ik"
wel een stukje land, een akkertpe
waar haver op groeit. Van één
akkertje komt er nog een, en ten
slotte, ja dan koop ik een hoeve,
dan word ik een rijk man . . . en
de vrouw zal dan ook eens 'n rok
en 'n nieuwe halsdoek krijgen
en de jongens 'n nieuwe broek

Hoei een heftige windvlaag
maakte een plotseling einde aan
deze dromerijen en meteen daverde
een schallende lach door het geberg-
te. Hoei haha Was dat niet
Rübezahl's lach? Steven sprong op
als was het 'n donderslag geweest,
want hij wist dat Rübezahl's lach
niet veel goeds betekende, maar op
hetzelfde ogenblik deed de wervel-
wind de mand met glaswerk om-
tuimelen; alles wat er in was viel
in stukken en gruis, terwijl Steven,
verstijfd van schrik, het ongeluk zag
gebeuren, zonder het te kunnen
voorkomen!

Och, wat zag de man er stumpe-
rig uit toen hij 's avonds — het was
al donker — naar huis kwam ge-
strompeld. Maar inplaats van regel-
recht naar zijn vrouw Ilse te gaan
en haar te vertellen van het onge-
val, sloop hij stilletjes naar de gei-
tenstal om daar de nacht door te
brengen en de volgende morgen heel
vroeg er met de geiten van door te
gaan om ze op de markt te verko-
pen. Dat zou hem weer wat geld
opbrengen en hem zijn verlies van
de gebroken waar vergoeden, dacht
hij en zijn vrouw behoefde nooit te
weten te komen dat haar eigen man
de dief van haar beesten was!

Zachtjes ging dus de dief op zijn
huisje aan, maar wat zag hij? De
staldeur open en geen van de gei-
ten meer te vinden. Was dan een
andere vlegel hem bij toeval juist
vóór geweest? Moe en versuft kroop
hij in een hoop hooi- en kwam pas

KLEIJN voor AUTO'S
Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij •

KEIJSER
Telefoon 2653

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73

„ üandvoort
~ Tel. 2457 b.g.g. 2584

A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

RINGEN

Verlovingsfeest!
Al bij

Lansdorp geweest?
Kerkstraat 33, telef. 2359

Triumph
elasti

GEEFT

jeugdige gratie
Triumph

presenteert

de elastische perion gaines «iet
de nieuwe V-lijn. Dubbel voor-
pand verstevigt en kleedt-slank
af. Geen rits of baleinen. Rond
uitgesneden taille geeft modieus
silhouet. Zonder of mét slank
makend tailleband. " ~~

elasti
elasti

V f21.50

VL f27.75 I N T E R N A T I O N A L
De verkoop staat geheel onder leiding van

MEVROUW PETERS-SMIT
bekwaam corset specialiste met 30-jarige ervaring. Zij is gaarne
bereid U na telefonische afspraak persoonlijk te adviseren. -

GROTE HOUTSTRAAT 110 - HAARLEM - TELEF. 10605

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers voor a.s. zondag een werkelijk zondags ont-
bijt uit onze luxe broodsortering! Een

onovertroffen krentenbrood f 1,25
een groot

fantastisch rozijnenbrood f 1,10
Duivenkaters, 100% roomboter . f 0,45 en f 0,90

f 05&5 Zij zullen u gaarne bedienen.
Tevens vragen wij voor onze banketbakkerij
ENIGE BANKETBAKKERS LEERLINGEN

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS

's morgens voor de dag om zijn
vrouw en kinderen te begroeten, als-
of hij zó was aangekomen. De goed-
hartige Ilse straalde van blijdschap,
en kon haast haar mond niet hou-
den over haar geheim, Steven daar-
entegen was erg somber en had nog
nooit zo kwaadaardig op Rübezahl
gescholden, wat de vrouw bijna in
lachen deed uitbarsten, want zij be-
greep hoe Rübenzahl haar man een
lesje had willen geven! Toen begon
Steven te tieren over het verlies van
de geiten. Nu kon Ilse niet meer
zwijgen; zeker het was een ongeluk
dat de arme dieren gestorven wa-
ren, maar een groter geluk stond
hier tegenover, een wonder was haar
overkomen

Op dit ogenblik kwam de meester
binnen. Hij vertelde Steven van het
gebeurde en sprak hem daarna ern-
stig toe om hem er op te wijzen hoe
nodig het was dat hij zijn ruw en
zelfzuchtig leven beteren zou. Ste-'
ven liet het hoofd hangen, toen
greep hij eensklaps zijn vrouw bij
de hand en zei:

„Ja Ilse, de meester heeft gelijk,
ik ben een slechte en ruwe klant ge-
weest. Wanneer ons dit geluk te
beurt valt, dan is dit alleen aan jou
te danken. Jij alleen hebt het ver-
diend. Maar het zal van nu aan
beter met mij worden."

En zo is het gegaan ook. Steven
werd een brave man en een beste
vader. Hij bleef hard werken en kon
later de hoeve en het boerengoed
kopen waar hij zo naar verlangd
had en hij was er altijd op gesteld
zijn rijkdom en geluk niet alleen
voor zichzelf te houden, maar het te
delen met anderen.

Rübezahl, hun weldoener, heeft
zich nooit meer aan het gezin van
de glaskoper vertoond.

Een optisch verantwoorde
ZONNEBRIL koopt U bij Uw

opticien.
Grote sortering zonnebrillen

en Polaroid zonnebrillen.
Ook zonnebrillen op sterkte

van Uw bestaande bril.
Optiek - Staalwaren

A. G. SLINGER
Gedipl. Opticien.

POSTSTRAAT 12 - TEL. 4395
(t.o .Consultatiebureau)

Erkend leverancier
alle Ziekenfondsen.

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, -TELEFOON 2164

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v. d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23

GLAS-ASSURANTIE - -

Wij brengen-u een ruime keus
in iedere prijsklasse

custuums
sportcolberts
pantalons
regenjassen
sportjacks
overhemden
sportshirts
pullovers
truien
khaki pantalons
shino pantalons
pullpolo's
shawls
shorts
dassen
en sokken

5*OeSPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE m HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136
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Redaktle en
administratie: '
Achterweg l
Postbus 23
Telefoon 2135
Giro 323344°

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor Zandvoort, BENTVELD en AB3BDHNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Nieuwe voetgangersregeling
Een kans om de veiligheid te verhogen

Een probleem waar dagelijks onze aandacht op wordt gevestigd — of
wij het willen of niet — is het verkeer. De moderne communicatie-
middelen, de pers, de radio,' film en t.v., overstromen ons met verkeers-
ongevallen, verkeersmaatregelen, verkeersrubrieken met wenken en
tips voor automobilisten etc. Het verkeer begeleidt ons dagelijks be-
staan, zoals de klok en het etensuur.
Maar soms zou men het verkeer even willen stilzetten als de wijzers
van een uurwerk.

Want het verkeer begeleidt ons niet
alleen, het bedreigt ons ook. Een
situatie die wij kunnen beteugelen
en in de hand houden wanneer wij
dat willen.

Maar willen wij dat ook?
Nederland is een land van indivi-

dualisten, die zich „niets laten zeg-
gen". Die lak hebben aan de poli-
tie, niet zozeer omdat zij in de po-
litie niet een vorm van noodzakelijk
gezag erkennen, maar omdat zij nu
eenmaal een hekel hebben aan ge-
zag. Ons land heeft bovendien een
zeer ingewikkeld samengesteld ver-
keer en het gezag is, door gebrek
aan politiepersoneel, zonder meer
onvoldoende aanwezig.

Er zit in de Nederlandse ver-
keersontwikkeling zowel aan de
zijde van de deelnemers aan dit ver-
keer als aan de zijde van de over-
heid, die verkeersmaatregelen ont-
werpt — een zekere mate van on-
evenwichtigheid. Ons wegennet is
over het ^algemeen genomen voor-
treffelijk, maar vaak lopen maat-
regelen achter de feiten aan, bij an-
dere gelegenheden weer worden
zonder diepgaand onderzoek, meer
„op fiet gevoel", maatregelen geno-
men, die achteraf niet blijken te
passen in de momentele toestand
van het verkeer, niet in de ver-
keersmentaliteit van de Nederlander
of wel maatregelen, die niet konse-
kwent worden doorgevoerd.

De „oude" voetgangersregeling is
er daar-één van. Dat was — en is
nog — de „knipperbolregeling", die
werd ingevoerd op een tijdstip, dat
de bevolking er niet op was voor-
bereid, en die duur was in een tijd
van bestedingsbeperking en boven-
dien verwarrend. Het was een rege-
ling naar Engels voorbeeld — maar
Nederland is Engeland niet. En de
voetgangersregeling mislukte. Nu is
er dan een nieuwe, op papier een-
voudige, goede regeling, die de voet-
ganger een kans geeft, een veel be-
tere dan tot nu toe — mits hij hem
grijpt. En mits de overheid (met de
belangenorganisaties) in staat zal
blijken eerst voorlichtend, opvoe-
dend, begrijpend te werk "te gaan,
daarna de moed — en de man-
kracht — zal kunnen opbrengen om
keihard en onverbiddelijk te zijn.
De nieuwe voetgangersregeling
komt neer op bescherming op elke
als zodanig aangegeven oversteek-
plaats — zebra — en een verbod
om over te steken in de nabijheid
— binnen dertig meter — van zo'n
oversteekplaats. De schaarse knip-
perbol verdwijnt uit het stadsbeeld
en zal alleen nog gebruikt worden
om op geïsoleerde oversteekplaatsen
buiten de bebouwde kommen te at-
tenderen. Het Nederlandse verkeer
en de voetganger — géén verkeer,
heeft de Hoge Raad uitgemaakt —
kunnen nu tonen wat zij waard
zijn. De overheid zal ervoor moeten
zorgen, dat het rijdend verkeer de
voetganger respecteert waar hij
rechten en bescherming heeft ge-
kregen. En deze zal — na een in-
loopperióde — moeten tonen, dat hij
begrijpt, dat deze bescherming ver-
plichtingen meebrengt. Men zal hem
moeten leren, de oversteekplaatsen
te gebruiken, geen manoeuvres te
maken — „stoepje op, stoepje af"
— die onduidelijk zijn voor het.rij-
dend verkeer, resoluut over te s'.e-
ken en niet tergend langzaam onder
het motto „wie doet met wat". En
verder zal hij moeten weten, dat hij

"veilig is op de zebra. Dat hij "zich
onveilig voelt, zelfs, wanneer hij bij
verkeerslichten oversteekt met
groen méé, blijkt elke dag weer. En
dat is hem niet kwalijk te nemen:
er zijn nog te veel weggebruikers,
die op een rood licht aanstormen
en dan op het laatste moment op
de rem gaan staan. Dat gevoel van
veiligheid, noodzakelijk om de re-
geling te doen slagen, is iets, waar
de politie voor zal moeten zorgen.

Prognoses zijn reeds gemaakt:
van de zijde der jonge voetgangers
en de gemiddelde automobilist ver-
wacht men geen grote moeilijk-
heden. Wél echter van de bromfiet-
sers en fietsers en eveneens van
oudere voetgangers die moeilijker
opvoedbaar worden geacht. Dié pr-
varing is bij de knipperbollen al op-
gedaan. De K.N.A.C. heeft echter
een andere ervaring opgedaan, die
wij graag onderschrijven. Deze> ver-
keersbond vreest namelijk, dat vele

oversteekplaatsen bij regenweer en
's avonds — en zeker als regen en
nacht samenvallen — voor het wég-
verkeer niet of nauwelijks te zien
zullen zijn. Laag licht, vocht op het
wegdek, slechte verlichting maken
vaak de witte markeringen, zelfs
als de schilder de vorige dag bezig
was, illusoir. Dit is een punt, dat
de gemeentelijke overheden wel
heel goed onder ogen moeten zien,
willen de oversteekplaatsen in okto-
ber of daaromtrent niet tot plaatsen
met extra groot gevaar worden.

De hoofdzaak is echter, dat hier
een kans ligt om de veiligheid van
de voetganger te verhogen. Wie in
Parijs of Londen op de juiste ira-
nier en de juiste plaats oversteekt,
kan zich volkomen veilig voelen. In
Amerika is het precies zo: in vele
staten geldt daar zelfs de regel, dat
een aangereden voetganger altijd
gelijk heeft. Zover gaat onze nieu-
we regeling niet. Maar het moet in
Nederland mogelijk zijn, de voet-
ganger eenzelfde gevoel van veilig-
heid te geven als over de grenzen.
Dat heeft hij zelf in de hand, mits
de overheid hem helpt. Als de po-
litie slechts nu en dan eens 'een
actie voert en de zaak dan weer
laat lopen, zoals al zo vaak is ge-
beurd, zal er weinig van terecht
komen. Ondanks het personeelsge-
brek zal de politie een weg moeten
vinden om de nieuwe regeling te la-
ten slagen. Maar vooral ook het pu-
bliek zal meewerken de
nieuwe regeling ,tot een succes te
maken. Blijkt het publiek niet be-
reid de regeling te aanvaarden, dan
kiest men de chaos mét alle gevol-
gen van dien.

Straten onder water
Door de zware regenval in de nacht
van dinsdag op woensdag — er viel
bijna 20 mm regen — kwam de
(verlengde) Haltestraat blank te
staan. Ook de Schoolstraat en de
Poststraat ondervonden veel over-
last van het water. De gemeente-
lijke kwekerij in Zandvoort-Noord
veranderde in een klein meer. De
schade aan bomen en gewassen was
vrij groot.

Kwart eeuw bij politie
Op dinsdag 13 juni a.s. hoopt de
heer A. N. Willemsen, hoofdagent
van politie, de dag te herdenken
waarop hij vijf en twintig jaar ge-
leden in dienst trad bij de Zand-
voortse politie.

De jubilaris kwam in 1935 als
z.g. volontair agent bij de gemeen-
tepolitie; hij werd op l januari 1938
bevorderd tot agent 2e klasse, ter-
wijl hij met ingang van 5 juni 1941
tot agent Ie klasse werd benoemd.

Op l januari 1947 ontving de
heer Willemsen de rang van hoofd-
agent.

Gewijzigd wachtverbod
Het wachtverbod voor de westelijke
zijde van het gedeelte van de Hal-
testraat, gelegen tussen de Kleine
Krocht en de Zeestraat, is met in-
gang van 5 juni gewijzigd. De be-
paling „tussen 8 en 18 uur" is na-
melijk vervallen, hetgeen betekent
dat aan de westelijke zijde niet
langer dan een half uur mag wor-
den geparkeerd.

Watergctijden

h.w. l.w. h.w. l.w. strand
juni berijdbaar
11 2.09 10.— 14.38 22.30 6.00-12.30
12 2.52 11.— 15.18 23.— 7.00-13.—
13 3.33 11.30 15.59 24.— 7.30-14.—
14 4.1i 12.— 16.38 —.— 8.00-14.30
15 4.48 0.30 17.13 12.30 8.30-15.—
16 5.26 1.— 17.49 13.30 9.30-15.30
17 6.01 1.30 18.23 14.— 10.00-16.30
Sameng«»t«ld door P. v.d. Mlje KCzn

Diplomaten van de oude stempel hebben vaak de klacht
geuit dat liet huidige diplomatieke overleg te gemeen-
zaam is, te veel openbaar en te weinig intiem om vruch-
ten te kunnen afwerpen. Alleen in afzondering van de
buitenwereld kunnen de besprekingen rijpen en tot duur-
saam resultaat leiden. Volgens hen is het gebrek aan be-

slotenheid er de oorsaak van dat de tegenwoordige diplomatie is ont-
aard in een propaganda-apparaat voor de politieke zaak die men voor-
staat.
De subtiele en breekbare kunst van het overleg wordt thans op bruuske
wijze doorkruist door de moderne communicatiemiddelen die hun voel-
sprieten en cameralenzen steken in de conferentiezalen en voortdurend
uit de school klappen.
Er is over de terugkeer naar de geheime diplomatie, het discrete over-
leg, de laatste tijd nogal wat te doen geweest. Kennedy heeft er in zijn
verkiezlngstoernee van verleden jaar herhaaldelijk op gezinspeeld en
Dean Rusk, de man van buitenlandse zaken, was er een uitgesproken
voorstander van.
Ook van Stevenson, de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de V.N.,
was het bekend dat hij overleg binnenskamers prefereerde boven de
flitslamp-poVtiek en de openlucht-diplomatie. Maar het tempo waarin
wij leven, schijnt een terugkeer naar de besloten conferenties niet meer
toe te staan.
De politieke besprekingen, onderbroken door een retraite, een lang ge-
rekt souper of een bal, behoren definitief tot het verleden. In de kran-
ten heeft men kunnen lezen hoe ongeduldig Kroesjtsjev in Wenen werd
tijdens de uitvoering van een compositie van Mozart en zich geërgerd
toonde bij de vertolking van een tweetal aria's.
Kennedy, zo kon men van ooggetuigen vernemen, keek gedurende deze
bijeenkomst nerveus om zich heen, verlangend de brandende wereld-
problemen nog eens snel met zijn tegenspeler door te nemen.
Politiek in onze dagen is geen zaak van wikken en wegen, van bezon-
ken oordeel en insicht meer, maar van produceren en consumeren. Van
bliksemontmoetingen, razend snelle gesprekken en dito persconferen-
tïes die in een minimum van tijd moeten plaatsvinden en die een maxi-
mum aan resultaat -moeten opleveren. Een resultaat dat wil overbluf-
fen en imponeren, maar ook zo weer achterhaald en vergeten is.
Wij zijn wel 'ver van de wijsheid van een Talleyrand die eens opmerkte:
„dat afwachten en goede trouw de voornaamste ingrediënten zijn bij
politieke transacties, want alleen hierdoor maken zij kans op vastheid
en duurzaamheid". Maar ook weer niet zó ver dat wij beseffen, dat het
ontbreken van deze politieke rijpheid in het huidige overleg tussen de
staatslieden, van iedere overeenkomst een ééndagsvlieg maakt.

Situatie op de arbeidsmarkt

Aanbod krimpt verder in
maar vraag blijft stijgen

De geregistreerde arbeidsreserve van mannen daalde in mei van 28.638
tot 22.815. Zowel de bezetting van aanvullende werken als het aantal
ingeschreven werklozen verminderde met resp. 2280 en 3543.
Aangezien deze daling vrijwel geheel aan seizoenoorzaken kan worden
toegeschreven, onderging het voor 't seizoen gecorrigeerde cijfer voor
mannen geen noemenswaardige verandering; het bedroeg per eind mei
rond. 33.000.

De sterke stijging van de vraag
houdt eveneens voornamelijk ver-
band met het seizoen, waaronder
dan ook begrepen wordt de toene-
ming van de vraag naar jeugdigen,
die binnenkort hun schoolopleiding
zullen beëindigen; meer dan twee-
derde van de vraagstijging had
hierop betrekking. Voorts hernamen
vele arbeidskrachten met een
typisch seizoenberoep, die in het be-
gin van het jaar andere werkzaam-
heden hadden aanvaard, hun oor-
spronkelijk beroep, 'hetgeen een
stijging van de vraag bij hun tijde-
lijke werkgevers tot gevolg had.
Aangezien aan een groot gedeelte
van de toegenomen vraag naar ar-
beidskrachten niet zal kunnen wor-
den voldaan, begint zich bij het na-
deren van hot hoogseizoen tevens
een groeiend tekort aan arbeids-
krachten af te tekenen.

De grootste daling onderging de
geregistreerde arbeidsreserve van
de groep landarbeiders. Als gevolg
van de vroege inzet van het seizoen
en het koude en droge weer in mei
konden de verplegingswerkzaamhe-
den belangrijk worden gespreid, zo-
dat geen noemenswaardige moeilijk-
heden met de arbeidsvoorziening
ontstonden.

De arbeidsreserve van bouwvak-
arbeiders, welke in april reeds sterk
was geslonken, onderging nog een
verdere vermindering, voornamelijk
in de water-, spoor- en wegenbouw.
In" de burgerlijke en utiliteitsbouw
biedt het aanbod weinig mogelijk-
heden meer tot verdere verminde-
ring. In de meeste provincies moet
dan ook van een min of meer ern-
stige spanning op de bouwmarkt
worden gesproken ondanks het feit,
dat op verschillende plaatsen stag-
natie optreedt in de materiaalvoor-
zienlng. De trek van bouwvakarbel-

ders naar Duitsland houdt aan en
«vordt thans ook in de noordelijke
grensprovincies merkbaar.

In de metaalindustrie is de ar-
beidsreserve thans vrijwel uitgeput.
Er is echter een geregistreerde
vraag van meer dan 30.000, die ge-
heel als tekort moet worden be-
schouwd. De toeneming van de
vraag had bijna geheel betrekking
op jeugdigen, waarbij reeds wordt
geanticipeerd op de straks van
schoolkomende l.t.s.-ers. Behalve
deze vraag naar geschoolde ai'bei-
ders is er in de metaalindustrie ook
grote behoefte aan ongeschoolden.
Vermeldenswaard is, dat er in mei
onder meer aanvragen voor deze ca-
tegorie uit de scheepsbouw kwa-
men. Bij het grote tekort aan ar-
beidskrachten in de metaalsector kan
de bemiddeling van buitenlandse sr-
beidskrachten, welke nog steeds
voortgang vindt, slechts een zeer
bescheiden soelaas brengen. Naast
Italiaanse en Spaanse arbeiders
worden nu ook in toenemende mate
Belgische arbeidskrachten aange-
trokken, ten dele dank zij de iets
gunstiger loonvoorwaarden na de
revaluatie.

De Limburgse mijnen gaan nog
voort met het aantrekken van per-
soneel, hoofdzakelijk ter vervanging
van het vrij sterke verloop en het
groot aantal pensioneringen. Men
overweegt zelfs werving in andere
provincies. De regelmatig uit Bel-
gië terugkerende mijnarbeiders gaan
voor het merendeel in Duitsland
werken.

Tegenover deze gunstige werkge-
legenheld in het gehele Nederland-
se bedrijfsleven staan minder gun-
stige berichten ten aanzien van de
diamantindustrie. Deze bedrijfstak
heeft zwaar te kampen met bulten-
landse concurrentie, vooral van Is-

raël. De revaluatie heeft deze con-
currentiepositie nog extra aangetast
zodat verschillende bedrijven tot
ontslag van personeel hebben moe-
ten overgaan, welk personeel we-
gens vergevorderde leeftijd moeilijk
elders plaatsbaar is.

Ook de schoenindustrie ziet haar
exportorders teruglopen, hetgeen
vooralsnog wordt gecompenseerd
door een toeneming van de binnen-
landse afzet.

In mei nam de narlngteelt weer
een aanvang. Wegens onvoldoende
bemanning konden- enige schepen
echter niet uitvaren. In Zeeland liep
het mossel- en oesterseizoen ten
einde.

De horecabedrijven breidden hun
personeelsbezetting belangrijk uit in
verband met het komende zomer-
seizoen. Reeds nu is er echter een
tekort aan personeel.

Bij de havenbedrijven daaren-
tegen liep de personeelsbezetting te-
rug, doordat tijdelijk aangetrokken
vissers en landarbeiders hun eigen-
lijk beroep weer gingen uitoefenen.
Het tekort aan arbeidskrachten nam
daardoor sterk toe.

Het aanbod van vrouwelijke ar-
beidskrachten daalde, o.a. doordat
een aantal vrouwen en meisjes bij
winkelbedrijven kon worden g-e-
plaatst. De vraag naar vrouwelijk
personeel overtreft vele malen het
aanbod. Ook hier nam in de afge-
lopen maand de vraag toe in ver-
band met de aanstaande beëindiging
van het schooljaar.

De verplegingswerkzaamheden in
de landbouw en 't naderend zomer-
seizoen in de horecabedrijven deden
het restant van de seizoenwerkloos-
heid vrijwel verdwijnen. Ook struc-
tuurwerklozen en minder geschik-
ten moesten voor seizoenwerkzaam-
heden worden ingeschakeld. Overi-
gens blijft het bedrijfsleven huive-
rlg om minder geschikten in grote
getale aan te nemen. In de verdere
daling van de wrijvingswerkloos-
held komt de toenemende spanning
op de arbeidsmarkt tot uiting.

Beter slaagt u bij

„'t Interieur"
Stationsplein 15, telefoon 3346

voor:
bankstellen - huiskamers
slaapkainers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen
etc.

Burgerlijke Stand
2 juni-8 juni 1961

Geboren: Adriana, dochter van H.
A. J. de Muinck en E. Otter; Nico-
line, dochter van N. H. van den
Hengel en C. A. Peetoom.

Getrouwd: Jacobus Brugman en
Engelina Kerkman; Han van der
Molen 'en Jeanne Jacoba Elisabeth
Maria Webber.

Overleden: Cornelis KruijniPl, oud
89 jaar, gehuwd met Christina Hen-
drika Kruijmel; Maart je van Ko-
ningsbruggen, oud 88 jaar, gehuwd
geweest met G. C. Paap; Gerhard
Visser, oud 25 jaar.

Geboren buiten de gemeente:
Remus, zoon van C. M. Tonbreeker
en I. Diemer; Hendrik Leonard Jo-
hannes, zoon van H. L. J. Malingré
en J. Wiering; Karin, dochter van
D. A. Gaasterland en E. A. van Die-
rendonck.

Overleden buiten de gemeente:
Hans Ludwig Ruf, oud 73 jaar, ge-
huwd met L. M. van Es.

Benoemd in Heerenveen
Met ingang van l juli a.s. Is mej.
A. Schager, werkzaam op de ge-
meente-secretarie, benoemd bij de
afdeling registratuur op de gemeen-
tesecretarie in Heerenveen.

De situatie op de arbeidsmarkt in cijfers ziet er als volgt uit:
^ april mei

Werkloze mannen. 22.997 19.454
(waarv. op soc. werkv.zieningsobj.) 9.611 9.017
Op aanvullende werken werkzaam 5.641 3.361

Geregistreerde arbeidsreserve 28.638 22.815
Werkloze vrouwen 3.230 2.791
(waarv. op soc. werkv.zteningsobj.) 730 695
Openstaande aanvragen: mannen 71.596 78.365

vrouwen 41.673 43.971



Mensen en zaken
De bromvlieg

Op de derde morgen kwam het on-
dier weer. Twee ochtenden achter
elkaar was het zoemend en melig
fladderend ten tonele verschenen.
Het had de man, die bezig was aan
z'n laatste slaap — niet in de strikte
betekenis van het woord — wakker
gemaakt en genoopt de gerezen
situatie onder de ogen te zien. En
het is bekend dat men in het algo-
meen situaties bij het krieken van
de dageraad niet zo gemakkelijk en
effectief onder de ogen ziet. De man
had het dan ook gelaten bij oog-
geknipper en mondhoeKexercities,
wanneer het zwarte monster na
iedere chaotische vlucht een rust-
punt zocht op zijn gezicht. De vlieg
verplaatste zich dan grinnekend om
het volgende ogenblik neer te strij-
ken op het oor of de, wang van het
slachtoffer. Wanneer dit zo onge-
veer een half uur geduurd had en
een afwerend handgebaar het nutte-
loze mondhoekgetrek had begeleid,
ging de man ziedend van toorn het
bed uit, waarna de jacht op het
zwarte beest werd geopend. Zonder
resultaat en eindigend in een smade-
lijke nederlaag van de uitgeputte
man, die te vroeg was gewekt en te
weinig gerichtheid demonstreerde in
z'n afmattende strijd. Bovendien
was zijn vrouw ook geattendeerd
op de situatie. Zij was eveneens
wakker geworden en had de op
blote voeten door het slaapvertrek
opererende man steekhoudende, hoe-
wel slaperige adviezen gegeven. De
bromvlieg trok zich dan terug in een
hoek, waar hij zich doodstil hield
totdat de man weer in bed stapte.
Daarna startte hij z'n motor weer.
Het was duidelijk dat de man een
zenuwcrisis nabij was.

Nauwelijks had het daglicht zich
op de derde morgen aangekondigd
of het dier begon z'n melodische
vliegtochten. Voorlopig liet hij het
slapende echtpaar nog ongemoeid
Hij vergenoegde zich er slechts in
zijn aanwezigheid brommend bekend
te maken.

De man begon met z'n oogleden
te knipperen, opende er een van en
constateerde met een blik op de
wekker dat het tien minuten over
vier was. Hij loosde een fatalis-
tisch klinkende zucht en trok het
laken over z'n hoofd. De bromvlieg
lachte honend en zoemend op het
voeteneind, van het bed, want hl
wist dat de man weinige minuten
later door gebrek aan zuurstof zou
opduiken als een onderzeeër. Dat ge
beurde ook en op dat ogenblik on-
dernam de vlieg z'n eerste aanval
Brullend stortte hij zich op de onder-
lip van de man, die ineens klaar
wakker, wild met z'n armen om zich
heen sloeg. De vrouw verkeerde nog
in een schemertoestand, waardoor
haar de ernst van de situatie ont

De bromvlieg buitelde en wendd<
in baldadige zwieren door de kame:
en zoemde luider dan ooit. Hij ver
lustigde zich in z'n prooi en k
ondertussen door z'n duizenden
ogen waar hij over enkele seconden
weer zou landen. De duikvlucht wa
even riskant als verrassend. Bijna
werd hij getroffen door de molen
wiekende armen van de man, die ui
z'n bed kwam, een tijdschrift pakt
een woeste krijgsdans achter de
jolige vlieg uitvoerde. De zoemende
en brommende genieperd ging tegen
het plafond zitten en lachte vals
De man wierp een badhanddoek
naar boven zonder de vlieg evenwe
te raken. Deze dook onder de hand
doek door en nipte onverschrokken
even aan de nekharen van de man
die een vertwijfelde kreet van af
schuw slaakte. De vrouw gaf toe
het advies: „Open het raam hele
maal en laat 'm naar buiten vlie
gen!" De man heeft de bromvlie
naar buiten moeten drijven met 3 11
middelen waarover hij in zijn toe
stand beschikte. De vlieg Ziet zie
niets doen, maar hij moest toe
zwichten voor wapperende kranten
zwaaiende handdoeken en ande
woest geweld. Onder het naar buite
vliegen vibreerde hij met nadrukke
lijke uithalen: „Morgenochtend, vie
uur, wacht maar!"

MOMU

Spil, Spierpijn
en reumatische pynen.

wrflft tT eveneens weg met

Stunts van een dagblad
Invallen van een botte geest

Weinig bladen hebben zo sterk op de sensatiezucht van het publiek ge-
speculeerd als de Londense Daily Mirror, zowel ten goede als ten kwade.
Men kreeg echter wel eens de indruk, dat het uiteindelijk niet ging om
goed of kwaad, maar om de sensatie zelve en de profijten er van.
Alles was goed als het maar schokkend was. En in dat opzicht deinsde
de „Mirror" voor vrijwel niets terug.

n de tijd, dat Chamberlain de vre-
e heette te hebben gered en over
eheel de wereld de mensen zich blij

naakten met een dooie mus, kwam
e Daily Mirror (die, om haar recht
e doen, zich nooit blij gemaakt had
ver Chamberlain) voor een wereld-
arobleem te staan, dat nog nimmer
was opgelost.

Namelijk: waarom kan alleen een
«p eieren uitbroeden? De Mirror-
taf, beseffend, dat heel de mens-
icid wachtte op het Verlossende
vVoord in deze Brandende Kwestie,
am geen halve maatregelen.
Een oproep verscheen:

Verveelt u aich in bed f
Wij zoeken iemand, die bedlegerig
s of dit waarschijnlijk de eerstko-

mende maanden zal zijn, bij voor-
:eur in de omgeving van Londen.

Wij kunnen geen ernstig zieke of
elders aan besmettelijke ziekte ge-
>ruiken.
We denken aan iemand van betrek-
kelijk jeugdige leeftijd, niet be-
/reesd voor een beetje publiciteit,
die medewerking wil verlenen in
een sportief idee, waarmee wij
•ondlopen.
Ziekenhuispatiënten komen niet in
aanmerking.

Vele honderden brieven stroomden
nnnen, maar geen van de sollici-
tanten had er enig idee van, dat zij
zouden worden aangezocht om een
nest kippeneieren in bed uit te
broeden. Een zekere juffrouw Feg-
gy Hamilton uit de tondense voor-
stad Battersea was de uitverkorene.
Zij lag met haar been in het gips
en het kon wel een tijdje duren.

Peggy, blij met een verande-
ringetje, had geen bezwaar om En-

elands hoenderstapel met een do-
zijn welgeschapen kuikens te ver-
meerderen en als kloek te fungeren.

De mannen van de Mirror gingen
niet over één nacht ijs. Zij staken

n licht op bij deskundigen op het
gebied van kuikenbroei en toen ze
3r achter waren wat de gemiddelde
temperatuur v/as onder het veren
achterste van de broedende hen,
zorgden ze er voor, dat in Peggy's
bed een electrisch verwarmd kus-
sen werd gelegd nabij de in een
nest van watten verpakte eieren.
Geen hen werd ooit met zoveel zor-
gen omringd als Peggy en haar
broed.

Zo naderde de eenentwintigste
dag.

Regelmatig waren de Mirror-
mannen komen informeren of alles
naar wens ging. De arme Peggy
kreeg op het laatst ook een klap
van de molen beet, want van heinde
en verre kwamen vrienden en be-
kenden op bezoek en geheel de na-
tie wachtte, met begrijpelijke span-
ning, op 't resultaat van een proef-
neming, die ongetwijfeld meer nog
dan de vindingen van Stephenson
en Einstein? voor de mensheid nieu-
we perspectieven zou openen.

Helaas
Ook de twee-en-twintigste dl

waarop het gepiep van een nieuwe
generatie eierproducenten van on-
der Peggy's dekens zou moeten op-
klinken, kenmerkte zich slechts
door een doodse stilte. De eieren
lagen onaandoenlijk in hun nest van
watten. Het electrisch verwarmde
kussen verslond stroom. En Peggy
was op van de zenuwen.

Niet alzo de mannen van de Mir-
ror. Er was meer voor nodig dan
een dozijn onvruchtbare eieren, zo
deelden zij de wereld mede, om hen
er van te overtuigen, dat een der-
gelijk experiment niet zou slagen
Maar zij herhaalden het toch maar
niet.

De enige, die de naweeën had
was de onfortuinlijke Peggy. Na al
Ie opwinding, met een vaag gevoe
dat zij zelf op een of andere ma
nier schuld had aan het mislukken
en dat zij niet alleen de krant maai
geheel de mensheid een strop had
bezorgd, kreeg zij een zenuwschok

Ook op andere wijze maakte
Mirror zich op om de mensheid van
dienst tfe zijn.

Engeland kreeg last van de colo
radokevex.

De Mirror, altijd bereid de nati1

van dienst te zijn, verklaarde d'
kever tot staatsvijand nummer één
beeldde het beestje af in alle stan
den en toestanden, beschreef hè
dier zo duidelijk dat een éénjarig
kind het kon herkennen, en be
loofde tenslotte niet minder dan
tien pond sterling voor ieder, di
het lieve dier, in een lucifersdoosj
gestopt, opzond aan de Mirror.

En de kevers kwamen.
Want enkele ondernemende Lon
denaren, die wisten, dat men

Frankrijk niet zo secuur *was waa
het de coloradökever betrof, wiste
„internationale contacten" te leg

jen, importeerden de kevers uit
'rankrijk en zonden ze op aan de
ilirror tegen £ 10 per stuk.

Het was gauw uit.
En de Mirror heeft nooit het hoe

n waarom aan haar lezers verteld.

De man, die hoofdzakelijk verant-
.voordclijk was voor deze journalis-
iek, was Harry Guy Eartholo-

mow, „Babs" in de wandeling, een
man zonder vrienden, met veel vij-
anden, niets-ontziend, de inspirator
•naar tegelijk de schrik van al zijn
nedewerkers.

Hugh Cudlipp, een van Babs me-
dewerkers, vertelt hoe voor een
nieuwe Mirror-stunt drie olifantjes
varen aangekocht, waarvan één

Babs gedoopt was. Het baby-olifan-
je Babs werd ter kennismaking in

de kamer van zijn naamgenoot ge-
bracht. Babs zag Babs aan, slaakte
een zucht, niesde, en viel dood neer.

„Geen menselijk wezen", zo con-
cludeerde Gudlipp, „is er ooit in ge-
laagd, op zó dramatische wijze zijn

opinie duidelijk te maken".

van zenuwen f
Mijnhardt's Zenuwtabieffen

helpen U er overheen

Zandvoortmeeuwen

Uitslagen zondag Jt juni:

Finale v.d. Aart-beker:
Zandvoortm. a-Schoten a
Haarlem a-Zandvoortm. a
Schoten a-Haarlem a

Eindstand:
Zandv.m a 2 1 1 0
Schoten a
Haarlem a
Zandvoortm. jun. a winnaar.

Promotie:
Zandvoortm. 2-SDW 2

De stand luidt:
S D W 2 2 2 0 0 4
Zandv.m. 2 2 1 0 1 2
Donar 2 2 0 0 2 0

Programma zondag 11 juni:
SDW 2-Zandvoortm. 2 14 u

1-0
0-0
1-0

1-0
1-1
0-1

o-:

5-0
4-3
O-C

Boven de honderdduizend
Het aantal in aanbouw zijnde wo-
ningen is in april boven de honderd-
duizend gekomen. De sterke stijging
van het aantal onderhanden zijnde
woningen in april (van ruim 96.000
:ot ruim 100.00), wordt veroorzaakt
door het uitzonderlijk grote aantal
huizen met de bouw waarvan in deze
maand werd begonnen.

In de vierde maand van dit jaar
begon men aan 11.549 woning'en,
waarvan nog geen 2.500 woningwet-
woningen. Liefst 9.145 van de ruim
11.000 huizen, waaraan werd begon-
nen, worden gebouwd in opdracht
van particulieren.

In april werden 6.844 huizen vol-
toond, waarvan 2.824 woningwet-
woningen. Daardoor zijn in de eerste
vier maanden van dit jaar 23.754
huizen gereed gekomen, tegen 24.093
in de overeenkomstige periode van
vorig jaar. Tussen januari en april
werd aan de bouw van 34.908 hui-
zen begonnen tegen 25.948 in de
eerste vier maanden van 1960.

Zeepost
Met, de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Ver. Staten van Amerika: ss Nieuw

Amsterdam, 11 juni; ss Maasdam,
12 juni; ss Groote Beer, 15 juni;

Argentinië: ms Aludra, 12 juni;
Australië: ss Woodarra, 14 juni;

ms Arabic, 15 juni.
Brazilië: ms Aludra, 12 juni;

ms Cap Palmas, 15 juni.
Brits-Oost-Afrika: ss La Bourdon-

nais, 15 juni;
Canada: ss Nieuw Amsterdam, 11

juni: ms Learina, 14 juni;
ss Rijndam, 15 juni.

Chili: ts Havelstein, 15 juni;
Ned. Antillen: ss Bennekom, 13 ju-

ni; ms Bat jan, 15 juni.
Ned. Nieuw-Guinea: ms Schie Lloyd

15 juni;
Nieuw-Zeeland: ms Batjan, 15 juni;
Suriname: ms Jason, 14 juni;
Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:

ms Capetown Castle, 11 juni; ms
Oostkerk, 13 juni.

Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

D O K T E R S - , Z t l S T E B S - e n

A P O T H E E K D I E N S T

'OKTOREN:
J. F. Zwerver
Julianaweg la hoek Kostver-
lorenstraat, telefoon 2499

iVIJKZUSTER:-
S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720

APOTHEEK:
10 t/m 16 juni:
Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
Wijnne, Haltestraat 8, tel, 2389.

Nachtdienst van 22.00 tot 8 uur
s morgens. Alleen voor spoedge-
allen.

Zondag 11 juni

Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem,
telefoon 13174

SALON

Internstronale coiffures
Manicure — Teinture
American Ten minute

Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

ZONDAG 4 JUNI — Dat hebben we over spreekt. Vorig jaar heeft die
weer gehad, mensen! Zo'n dagje na snotneus zowat zes meisjes gehad
die kou van vorige week, kunnen we en allemaal van dat jonge goed U's" --•.^.,... •~.best hebben. Oppassen is nou de
boodschap, hoor! Ik zag verschillen-
de mensen, die .'s morgens als een
melkfles het strand opkwamen en
er als een gekookte kreeft van af
gingen. Je moet hier altijd voor iets
waarschuwen. Is het niet de zee,

sen zestien en achttien. Die knaap
wordt nooit serieus, denk ik we
eens. En Jans lacht maar en zeg
dat ik een ouwe brombeer word
Maar ik zei eens: Stel je nou een
voor dat zo'n knaap met onze doch
ter ging, als wij een dochter van

dan is het de zon. Over waarschu- die leeftijd hadden,
wen gesproken: Dat doet me opeens Toen werd ze even stil en zei: Dan
denken aan de politie. Hebt u onze geloof ik dat zo'n kind na veertien
kwieke agenten al . . . . . .
gezien in hun
roomkleurige uni-
f orm ? Netjes,
hoor! Ja, ik zou
't wit noemen,
maar de kranten'
schrijven dat het
roomkleurig is.
Enfin, dat zal dan
wel goed zitten,
maar ze zien er
reuze sjiek mee
uit. Ze doen spe-
ciaal voor het
strand dienst en
ik kan me voor-
stellen dat ze dat
prettig vinden.
Jans is — geloof
ik — een beetje
uniformziek, want ze sprak zo snn- er een jochie,
timenteel over die 'knappe jongens'.
't Moet toch niet gekker worden,

dagen wel wijze:
was geworden.
Ja, zo kan je alli
kanten op.
WOENSDAG
7 JUNI — Da
was een bui van
nacht. De eerst
van de zomer.
't Was vandaaj
geen uitgesproke
strandweer, maa
toch wel lekke
om langs de ie
te wandelen. Mor
gen wordt 't be
ter. Dan gaan w
langzamerhand
beetje zomer kri;
gen, denk ik.
Vanmiddag wa

dat vervelend was
Een hoop gedrein en getier om
aan te kleden. Vader zou zich daa

want als er eentje langs kwam, liet wel even mee belasten. Nou vlott
ze haar koffiospullen in de
en holde naar de deur. Dat

steek
heeft

dat niet zo bijzonder en tot over
maat van smart moest dat klein

bijna de hele dag geduurd. Ik hoop brokje gif kikker een plasje doen
maar dat ze er gauw aan gewend dat kan gebeuren. Wilde-ie niet. Va
is want zo is 't geen leven. Vooral der zei: je moet. Zoon: doe ik thuis
niet als ze er nog bij gaat zeggen: Vader: nee, en nou hier Zoon: do
„Die jongens zien er nog eens lek- ik thuis! En janken. Vader het hè
ker uit..." (Met ogen, die zeggen:
wat ben jij toch een ouwe sukkel,
Bas!) Maar over het weer niets cian
lof. En druk, terwijl er nog wel
hardfietsen op het circuit was. Joost _ <. ,_ .
was er natuurlijk 's morgens al. Hij ik zo. Ik zeg dit maar om te bewrj
was weer alleen. Dat wil zeggen, zen dat het strand soms net ee
dat-ie zonder meisje is! Die jongen opvoedkundig instituut is. Tot d
kan 't ook niet vinden. Ik begrijp volgende ,week, mensen.
niet dat Jans daar zo onverschillig STOELEMAt"

zo. En opeens roept moeder vanu
de rommel, die ze bij elkaar aan hè
scharrelen .was: Maar treed da
toch op Jan!"

Pa stond er wel gekleurd op, dach

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 11 juni
10 uur: ds. B. van Gelder, te
Haarlem.

-Iet Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. de Ru.

eugdkapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: spr. mej. A. Brokmeier

NED. PROTESTANTENBOND,

iondag 11 juni
10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.)
uit Haarlem.

•EREFORMEERDE KERK,
Julianaweg

iondag 11 juni
10 uur: ds. P. J. Richel, Heem-
stede.
19 uur: dr. P. J. Richel.

Cat. zondag 26.

PAROCHIE H. AGATHA
rote Krocht

Zondags: H.H. Missen om 6.30-7.30-
9 u. Hoogmis en 11 uur: in Het
Huis in de Duinen om 8.45 uur.
Zondagsavonds 19.30 H. Mis.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 uur; om 19.30 uur Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdag 13 juni
15 uur: samenkomst in Pniël, Zui-
derstraat 3.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

JEHOVA'S GETUIGEN

Dinsdagavond 8 uur
bijbelstudie in Gemeenschapshuis,
kamer 4, ingang Willemstraat

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 11 juni, 9.45 uur, 298 m: ra-
diotoespraak door dr. A. L. Con-
standse. Onderwerp: „De twijfel
van de Prediker".

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De op 10 juni a.s. op de Gr. Markt
te Haarlem vastgestelde turnde-
monstratie is voorlopig uitgesteld
tot 24 juni d.a.v.

In het kader van de festiviteiten
ter gelegenheid van het vijftig-ja-
rig bestaan van de Kennemer Turn-
kring, zal 2 juli a.s. -op „Water-
vliet" in Velsen een jeugddag voor
de , aangesloten verenigingen uit de
Kennemer Turnkring worden ge-
houden.

Zandvoortse Bridgeclub
Tot besluit van het seizoen van de
Zandvoortse Bridgeclub wordt op
woensdag 14 juni a.s. een slotdrive
georganiseerd.

Daar kunt u heen
AfonopoZe:

Vrijdag 9 tot en met zondag 11 juni
8 uur: film Mijn man is bij de FBI

Maandag IS en dinsdag 13 juni,
S uur: film Slag om de V-l

Woensdag H en donderdag 15 juni,
8 uur: film In de macht, van de
vampier

Zondagmiddag 11 juni, 2.SQ w.vr:
film Star of India



FAMILIEBERICHTEN

Heden is na een langdurig
doch geduldig gedragen lijden,
nog vrij onverwacht van' ons
heengegaan onze lieve zoon,
broer, zwager, kleinzoon, oom
en neef

. GERHARD VISSER
in de leeftijd van 25 jaar.

Uit aller naam,
P. Th. Visser

Zandvoort, 7 juni 1961
Van Lennepweg 43
De teraardebestelling zal plaats
hebben zaterdag 10 juni a.s.
te 12 uur op de algemene be-
graafplaats te Zandvoort.

AFWEZIG TOT 26 JUNI
Zr. R. LANGEVELD
Waarneming:
ZUSTER A. M. STIPHOUT
Van Lennepweg 57, tel. 4294.

Ned. Chr. Bouwbedrijfsbond
Afdeling Zandvoort

-(- werknemerskaart

zaterdag 10 juni 4-5 uur
Gemeenschapshuis.

Het bestuur

Huize Bosch
Uitzending van

Frankestraat 33, Haarlem
Telefoon 02500-13527

N.V. AZEA, chem. wasserij vraagt
zelfstandig werkende

eerste verkoopster
Colporteur-chauffeur
Moet in staat zijn bestaande wijk
uit te breiden. Salaris .4- provisie.
Aanm. Grote Krocht' 21, tel.- 2574

WEBEE's
schoonmaakbedrijf
glazenwasserij

Nicol. Beetslana 18, tel. 4090

Tapijtremigen
bij u aan huis
Na een shamponeerbehande-
ling is uw vloerkleed, vaste
vloerbedekking weer als nieuw
Het reinigen van alle vloer-
bedekking, zoals parket, Hno-
leum, beton- en tegelvloeren.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, "tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Enorme keuze!

GROTE KROCHT
Annex reparatie-inrichting

Voos: uw geslaagde
ZOON of DOCHTER
Philips draagbaar radiotoestel, leuke uitvoering
prachtig van toon, voor binnen en buiten!
PHILIPS platenspeler met versterker
SPORT in BEELD met
Philips televisie 43 cm beeld ƒ 645,—
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,—
Uw oude radio of -televisie heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst, na per-
soonlijk overleg, de betaling met u.
Bezoekt met ons de grote toonzaal te Haarlem. Wij brengen u gratis
'uit en thuis.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

U proeft het
lees is geurig, mals en
trom:

Slagerij Biarger
Kwaliteitsvlees is geurig, mals en heeft een bijzonder fijne
smaak. Daarom:

Extra aanbevolen deze
week
750 gr. fijne riblappen... 3,68
750 gr. pracht rundlappen 2,68
750 gr. lamsrollade 3,28
750 gram braadworst en
saucijzen 2,48
750 gr. gekruid gehakt... 1,88

Lamsvlees
voor de fijne keuken
500 gram bout 2,65
500 gram karbonaden.... 1,78

750 gram 2,48
500 gram magere lappen 2,45

• Gemest 'kalfsvlees
500 gram lappen 3,25
500 gram karbonaden.... 2,98
500 gram frikando 3,98

Voor de boterham
100 gr. gek. rookworst "7Q
en 100 gr. ham, samen *>?

Uitgebreide
sortering bijzonder
fijne vleeswaren
o.a. gek. tong, rauwe ham,
berliner leverworst, saks. le-
verworst, brunswijker lever-
worst, haagse leverworst,
hausmacher leverworst, lever-
kaas, theeworst, gek. casseler
rib, geld. rookworst, ameri-
kaanse cornedbeef, salami, fij-
ne cervelaatworst.

Neemt u ook eens
Doorr. varkenslapjes

500 gram 1,39
Heerlijk bij sla en
jonge groenten
250 gram
bief stuk tartaar.... 1.50
Heerlijk malse biefstuk
100 gram 0,80
Fricandellen 0,45 p.st.
Heerlijke braadkuikens i

500 gr. 2,30
Kippoulet 100 gr. 0,46

U koopt in een. klassezaak bij

Gebr. Surger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

ÏJSTAARTEN 99 et
gewicht 500 gram
(ook voor hotels, pensions, enz.)

IJS en MILKBAR
DIRK VAN DEN BROEK

KERKSTRAAT 19

De N.V. Nederlandse- Rijnvaartvereniging zoekt
voor haar sleepschepen, motorschepen en sleep-
boten :

matrozen
scheepsjongens

Hoge lonen, goede sociale voorzieningen, opname
in pensioenfonds.
Inlichtingen bij alle arbeidsbureaus.
Sollicitaties uitsluitend to richten aan: A. Schui-
tema Jr., Oranjelaan 6, Em'men.

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder -tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
PrimuZa's — V'ergeet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

AlSe soorten bioemzaden en bollen

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Helderziende - Magnetiseur
Particulier detective

Wederom spreekuur in Zandvoort

a„s. woensdag 14 juni
in Restaurant „Esplanade"
Badhuisplein 2
Tel. 02507-2073 van 10 tot 8 uur.

Privé consult! Wetenschappelijk getest!
Vroegtijdig komen s.v.p.! Succes verzekerd!

Alles onder stipte geheimhouding!

• H BB
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

Z O O
of rozijneobrood
Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-
lijkc GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

Complete A-T-
uitrusting
voor
slechts

• iedereen kan het
• geen vergunning voor nodig
• heerlijk ontspannende

lichaamsbeweging
• bijzonder boeiende sport

De sportiefste manier van vissen...
u hebt de lijn in uw hand en
voett aan het rukken of u beet hebt.
Maak uw dag aan het strand -
- weer of geen weer - tot een
heerlijke sportieve gebeurtenis.

VERKRIJGBAAR IN ELKE STRAND.WINKEL OF BAZAR.

Erkende Autorij school „
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

CHR. WILLEMSE
Heilgymnast-masseur

Emmaweg 3
AFWEZIG

TOT 28 JUNI

Te huur gevr. gem". HUIS
of gedeelte v.d. tijd van
15/7—30/7 voor 4 pers,
waarv. 2 kind., 3 en 7 jr.
Br. H. van Dorp, Palm-
straat 51, Gouda, telefoon
01820-3693.
Voor perm. aangeb. i.k.
miljeu tegen sept. of later
KI. ZIT-SLAAPK. m. v0ll.
pension, c.v., w. en k. str.
w. Weekends afw. Br. nr.
4303 bur. Z. Crt.

B E L O N I N G
Vermist RODE K A T E R ,
l jaar oud, genaamd „Na-
poleon". Terug te bezor-
gen: Thorn, Camping Mo-
Icnaar, Ven. Haltestr. 81.

2 DAMES BIEDEN ZICH
AAN v.d. garderobe en
toiletten i.d. avonduren. Br.
nr. 4302 bur. Z. Crt.

Gevraagd FLINK MEISJE
voor de bediening.
Strandpaviljoen 14.

NETTE HULP gevraagd
voor tent IA Zuid.

FLINK MEISJE gevr. voor
bediening op het strand.
J. Paapj tent 12.

WERKSTER gevr. v. 2 a 3
keer p.w. Telefoon 2565.

VERSTELNAAISTER
gevraagd. Telefoon 2565.

Gevr:. FLINKE JONGE
VROUW voor alle voork.
werkz.h. in klein hotel.
Hotel Zuidenwind, Brede-
rodestraat 104, tel. 2742.

Gebit stuk?
U kunt er op wachten

Ook 's avonds en zaterdags
na afspraak.

TETTERÓDESTRAAT 36,
(bij Klev:rpark) Haarlem
Telefoonno. vexandezd in

02SOO-53549

R E F O R M - en
suikerurïje

dieetvoeding
Drogisterij

Biaauboe?
Haltestraat 46, telef. 2392
70 gulden per week, 's zon-
dags vrij. Gevr. voor ong.
7 weken een geroutineerde
CASSIERE en iemand voor
de vleeswarenafd. Toko De
Spar (bij -het tentenkamp)
Noord Boulevard.

OPEL CARAVAN COMBI
1960 te koop In uitst. st.,
52.000 km gereden, geen
bestelwerk, veel access.,
radio en kachel, enz.
Te bev. Dumdoornlaan 33,
Bentveld, tel. 02500-42425.

Te koop VOUW-W ANDEL-
WAGEN. Koper, Zr. Dina
Brondersstraat 6.

Te koop: groot eikenhou-
ten BUREAU MINISTRË,
ƒ 50. Fr. Zwaanstraat 20.
Te koop aang. OUD HUIS,
centr. Gevr. klein huur-
huisjc gesch. v. bejaarde
dame. Br. nr. 4304 Z. Crt.
Te koop l CITROëN 2 CV,
in pr. staat. De Valk. Mez-
gerstraat 64, tel. 4005.
Te koop: LITS-JUMEAUX
m. pr. spiraal en bijp. lin-
nenkast. Te bevr. tel. 3802.
Te koop: OPVOUWBAAR
WANDELWAGENTJ E
ƒ 12,50, Wilhelminaweg 56,
telefoon 3092.

Aangeb. door eerste eige-
naar wegens aansch. gro-
tere wagen: NSU PRINZ
DE LUXE '59, 38.000 km,
aanr. vrij, bittac, prima
staat v. onderh. Vaste prijs
ƒ 2950. Geen handelaar.
Te bcvra. tel. 02507-3845.

Te koop gevr. KINDER-
LEDIKANTJE. Br. met
prijsopg. nr, 4301 Z. Crt.

Onze bekende plastic

motzakken
met ruimte voor 8 kleer-
hangers. Prijs ƒ 5,95
Luxe uitvoering: prijs ƒ 6,95
Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

MONOPOL
ANTENNE SERVIC',1
voor aanleg en repar;
Telefoon Amsterdam
715797, Lutmastraat S£

18 juni Vaderdal
Geef vader een go<

of een zonnebril op ste
van vaders bestaande
Grote sortering:

zonnebrillen
Polaroid zonnebrill'
brilmonturen
bril-etui's
leesglazen
voldkijkers
Prismakijkers
zakmessen
nagelknippers
thermometers
barometers

OPTIEK - STAALWAI

Opticien A. G. Slin
Gediplomeerd opticien
POSTSTRAAT 12
t.o. consultatiebureau
Telefoon 4395
Erkend leverancier vai
alle ziekenfondsen

WIST U
dat 20% korting op a

stoomgoederen
permanent wordt gej
ven, indien u deze brer
en haalt in ons filii
KERKSTRJLAT 2'

Chemische wasserii
en ververij

Telefoon 2653

KLEIJN voor RUT
Keuze uit 50 auto
Wisselende voorra

Onze garantie: D
MAANDEN RUI
ZONDER KOSTE!-

Kleijn's Autobedri
ZANDVOORTSELAAN

(bij de SheU-pomj
Bentveld telef. 02500-4
Inruilen, financ., garï

Dagelijks geopend

TV ANTENNES plaa'
verplaatsen, vernieu
repareren, verhuren, ei
J. Kerkman, Burg. Be
manstraat 36, telef. 4£



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Wij leveren alle bekende merken uit voorraad!

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR

Vakkundige en snelle REPARATIE
aan alle radio- en televisietoestellen

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg Ziet onze showroom

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Onfspiegelde brilleglazen
Uzelf en ook uw naaste omgeving merkt nau-
welijks nog dat u brilleglazen voor uw ogen hebt.
Deze brilleglazen, ook dubbelfocus glazen, zijn
ontspiegeld verkrijgbaar.
Wij adviseren u gaarne.

BRILLENSPECIALIST c

LOOMAN
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2374

H.H. Hotel-café-rest- en pensionhouders
schenkt uw DuitS6 gasten origineel DüïtS

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en T uur

VRIJDAG 9 t/m ZONDAG 11 JUNI, 8 uur
Tony Curtis - Dean Martin - Janet LeigU

IS
man
de F.B.I.

De film waarom al zes wereldsteden zo on-
bedaarlijk moeten lachen!! Alle leeftijden.

MAANDAG 12 en DINSDAG 13 JUNI, 8 uur
Michael Rennie - Patricia Medina

Slag om de V-I
De sensatie van bijna ondragelijke spanning zo-
als alleen waar gebeurde feiten kunnen op-
roepen! 14 jaar.

WOENSDAG 14 en DONDERDAG 15 JUNI, 8 u.
Donald Wolfit - Barbara Shelley

de macht
van de vampier

Griezel-sensaties als nimmer vertoond! 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 11 JUNI, 2.30 uur
Cornel "Wilde - Jean Wal'ace

Star» of India
(Om de smaragd van Siwa)

Wilde achtervolgingen om een schone smaragd!
Alle leeftijden.

Wij hebben een enorme collectie
Reeds vanaf ƒ 44,75
en de gehele Philips-sortering in de
prijsklasse van ƒ 138; ƒ 158; ƒ 178;
ƒ 198.
Gewone radio's reeds vanaf ƒ 83

chuilenburg
Grote Krocht 5, telefoon 2974

Bosch koelkasten
Model 1961

HOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,- nu ƒ 468.-
Type KG 140 T ƒ 608,— nu ƒ 518.—
Type GA 150 ƒ 648,- nu ƒ 558.—
Type GR 180 ƒ 858,— nu ƒ 728.—

5 jaar garantie

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 - TELEFOON 2484

BINNENVERINGMATRAS
15 jaar garantie, 80 x 190 ƒ 52,50
Keurkapokmatras, 80 x 190 ƒ 59,75
Vlokmatras, 80 x 190 ƒ 24,95
Divanbed, 15 j. gar., 80x190 ƒ 26,50
Ledikant met voetbord,

15 jaar gar., 80 x 190 ƒ 49,-
Etagebed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 ƒ 67,50
Dubbeldivanbed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 ƒ 78,-
Wollen dekens: ƒ 13,95; ƒ 14,95;
ƒ 15,75; ƒ 16,75; ƒ 17,50; ƒ 17,95;
ƒ 19,75 ƒ 20,95; ƒ 24,75; ƒ 27,95;
ƒ 29,75 enz.

Beddenmagazijn

W. H. Kemp er
Haltestraat 21, tel. 2219 en 2501

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman;
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogebedrijf G. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs Drukkerij,
Zandvoortse Courant
Achterweg l

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPüEN 2, TELEFOON 2164

In een wip
schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER, keus
uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week
Uw oude stofzuiger heeft in-
ruilwaarde!
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a.
fcakkerskleding, koksmutsen, slof-
fen en broeken, overalls in wit,
khaki en blauw. Gesorteerd in
heren overhemden, dames duslers,
Ook voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen, matjes enz.
bij het van ouds bekende adres

&. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 223S

• ACCOUNTANCY

• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES

Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Nad. Coll. v. Bel.-eon»

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. riblappen 2,75
500 gr. mooie ossenlappen v.a. 2,10
500 gr. schouderkarbonade 2,50
500 gr. ribkarbonade 2,75
500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram gek. worst, samen 0,85
100 gram pekelvlees en
100 gr. gekookte worst 0,75
150 gr. gehakt 0,55
150 gram rosbief 0,95
150 gram^ham 0,85
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikando 1,00
250 gr. gekookte worst en
250 gr. leverworst, samen. ... 1,25
Soeppakket 1,00
l busje weense worstjes 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Oude boeken en prenten
te koop gevr.
Antiq. „De Kring"

" Nwe. Spiegelstraat 46-48,
" A'dam, tel. (020)-220707

en top1»

DAMES PYAMA
Mooie kwaliteit katoen.
Zeer apart dessin
met'korte pantalon

DAMES PYAMA
Zeer mooie
kwaliteit katoen
Exclusief dessin
Gedessineerd jasje
met effen 3/4 pantalon

OOK LEUKE
MEISJESPYAMA'S en
BABYDOLLS

HEREN- en
JONGENSPYAMA'S

CLOQUE BABYDOLL
No-iron
Een ideale dracht
voor de teenager
Leuk dessin

6,95

CLOQUE DAMESPYAMA
No-iron
Alleraardigst dessin -
met lange pantalon

13,90

Ook brengen wij u «en uitgebreide
kollectie „NACHTHEMDEN" in
nylon-clóq«é, poplin, enz.

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30-36, TELF. 2666

Bloemenmagaz. ,Noord'
Telefoon 4320

M. Schniedewind
VONDBLLAAN

hoek Van der Moolenstraat

Voor de tuin
Bloemzaden, violen, -
Vergeetmijnietjes
Afrikanen enz.

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

Ook voor
spoed-
reparaties
aan uw bril
of zonnebril

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien

Poststraat 12, tel. 4395
t/o consultatiebureau
Leverancier
alle ziekenfondsen

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
F.- J. DANNENBURG
v/h J. J. van der'Mije
KONINGSTRAAT 73
Üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

zelf schilderen.'!
(Losse oliegrónclverf l

a ƒ 1,25 per kg.
l Ouderwetse GLANS- ]
i VERF a ƒ 2,25 p. kg

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

ÉtJutra-verfmalerij j
(N.Z. Voorburgwal 25

\.msterdam-C., telef. j
j 43542 (naast Wijers) j

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatton
fabriok C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02S20-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke ho&ueel-
heid.

Helderziend*
Magnetiseur

Particulier detective

MAJAFRA
Wederom, spreekuur

te Zandvoort

a.s. woensdag 14 juni
in Restaurant

. „Esplanade"
Badhuisplein 2 '

Tel. 02507-2073 van 10 tot
8 uur. Privé^ consult!

Wetenschappelijk getest!
Vroegtijdig komen s.v.p.!

Succes verzekerd! Alles
onder stipte geheimhouding

Elke LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON „2150,
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ZANDYOORTSE COURANTRedaktie 'en
administratie:
Achterweg l
Postbus 23
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor Zandvoort, BENTVELD en ABRDENHOUT

,w. i
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren. 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

De eerste hosmonauten

HEELALVAARDERS UIT 1931
Picoard en Kipfer verbaasden da wereld

Op een van de laatste meidagen van het jaar 1931 klauteren twee
mensen moeizaam langs het gevaarlijke en oneffen pad van een alpen-
gletsjer naar beneden. Ontbering tekent hun gezichten. Vermoeidheid
maakt hun bewegingen onzeker. Maar zij zetten door. En eindelijk be-
reiken ze de bewoonde wereld. De bewoners van 't hooggelegen berg-
dorp kijken verbaasd naar de voor dit doel niet geklede bergbeklim-
mers. Het is voor de dorpelingen alsof de beide mannen zo uit de
lucht zijn komen vallen.

En werkelijk, dat is ook zo. Want
op de bergtop ligt, vormeloos, een
leeggelopen ballon, en even verder
als een grote knikker een ronde
metalen gondel. En uit deze gondel
zijn die twee gekomen. Als ze hun
namen bekend maken, gaat er een
schok door de mensen. Een schok,
die natrilt over de gehele wereld.
De voorpagina's der couranten mei-
den met vette koppen: professor
Auguste Piccard en zijn assistent
professor Charles Kipfer zijn, nadat
zij in de stratosfeer zijn doorge-
drongen, behouden op de aarde te-
ruggekeerd.

In deze tijd, waarin mensen ra-
ketten bemannen en de buitenaard-
se ruimten worden ïngeslingerd, be-
tekent een hoogte van enkele kilo-
meters niet veel. Want wat bete-
kent het tegenwoordig, na een Ga-
garin en een Shephard, dat iemand
met een ballon ruim 15.000 meter
hoog gaat. Toch kan men de pres-
taties van Piccard en Kipfer, der-
tig jaren geleden geleverd, ook nu
nog bewonderen. Immers, thans .zijn
het de mannen met zucht naar
avontuur en beschikkend over een
door en door gezonde body, die zich
laten gebruiken voor experimenten,
die door een groot team van geleer-
den worden uitgedacht. Piccard en
zijn helper waren geleerden, die het
avontuur op de koop toenemen. Die
zelf de konsekwenties van hun
eigen wetenschappelijk research-
werk op zich namen. In 1927 had
een Amerikaan, captain Holthorn
C. Gray getracht met een ballon
tot in de stratosfeer door te drin-
gen. Hij bereikte een hoogte, van
13.491 meter. Een tweede poging
van deze Amerikaanse legerofficier
om de "hogere regionen te bereiken,
moest hij met de dood bekopen. Dit
tragisch ongeval was voor de Zwit-
serse professor Piccard echter zeer
leerzaam. Als hoogleraar in de fy-
sica te Brussel ging zijn belangstel-
ling uit naar de luchtlagen, die,
buiten de dampkring, de aarde om-
ringen. Reeds lang liep hij met
plannen rond om persoonlijk een
onderzoek in te stellen. Hij vernam,
dat het de strenge kou was, die het
captain Holthorn onmogelijk had
gemaakt - om in een open ballon-
mand tot in de stratosfeer te stij-
gen. Daarom ontwierp Piccard een
metalen gondel, een luchtdichte ko-
gel van aluminiumalliage en tin.
Deze gondel zou aan een ballon
moeten hangen, waarvan de in-
houd meer dan 14.000 m3 moest
zijn. Beschermd door de ondoor-
dringbare wand meende de geleerde
de tocht wel te kunnen wagen.

En op 27 mei 1931 gebeurt het.
Langzaam verheft te Augsburg de
peervormige ballon zich omhoog,
rukkend aan de touwen, die het
slappe gevaarte nog met de aarde
verbinden. Op de grond ligt de gon-
del. Bezorgd bemerken Piccard en
Kipfer, dat de windsnelheid toe-
neemt. 'Toch besluiten zij de tocht
te laten doorgaan. Zij geven op-
dracht om met de voorbereidende
werkzaamheden haast te maken.
Spoedig is alles gereed. De beide
mannen gaan in de gondel en slui-
ten de 'deur potdicht achter zich af.
De laatste touwen worden losge-
maakt. De ballon rukt de gondel
omhoog.

Maar ook de wind rukt aan de
gondel en de beide geleerden be-
merken dat de metalen bol, alvo-
rens zich te verheffen, nog net even
keihard tegen de grond • wordt ge-
smeten. Naarstig onderzoeken zij
de gondelwand en hun vrees wordt
bewaarheid: er zijn lekken ont-
staan en dat is nog niet alles. Ook
het apparaat, bestemd voor de
luchtverversing, werkt niet meer.
Met behulp van fsoleerband en va-
seline en door 't gebruik van vloei-
bare zuurstof weten de ballonvaar-
ders echter de mankementen zo
goed als mogelijk is te verhelpen.
Inmiddels is een uur verstreken en
reeds is een hoogte van 15.200 m
bereikt. De 'temperatuur van de
buitenlucht is —70° Fahrenheit, in
de gondel"echter'"4- 15° P Het
ijs op de -buitenwand van' de meta-
len kogel"' smelt. Meting ( naar me-"
ting wordt verricht,. instrumenten
worden-'afgelezen^' Waardevolle ge-
gevens_,verzameld. De luchtreizigers
besluiten 'té dalen." 'Maar' 'nieuwe të-

genslag doet zich voor. De klep, die
geopend met worden om het gas
uit de ballon te laten ontsnappen,
blijkt onwrikbaar vast te zitten. Dit
is teveel voor de beide mannen. Zij
rukken drifig en hard aan 't touw,
te hard, het breekt.

In de consternatie breekt ook het
glas van de vloeistof-barometer en
het kwik rolt in fijne druppeltjes
uiteen over de vloer. En de man-
nen weten het maar al te goed: het
kwik kan gaten vreten in de hou-
ten bodem. Gelukkig is de vernis-
laag voldoende om de schadelijke
inwerking van het kwik tegen te
gaan. De kans om zelf invloed uit
te oefenen op het aaien van de bal-
Ion is echter verkeken. Er blijft
niets anders over dan de nacht
maar af te wachten. Hopelijk zal
dan door de temperatuurdaling in

de buitenlucht de ballon gaan zak-
ken. Het is zeven uur in de mor-
gen. Minstens twaalf lange uren
van nietsdoend afwachten vormen
het vooruitzicht voor de beide pro-
fessoren. Een angstige vraag komt
op: Is er voldoende zuurstof?

De temperatuur in de ballon
stijgt en stijgt. De opgesloten man-
nen krijgen dorst. Op een langdurig
verblijf in de gondel is niet gere-
kend. De ballonvaarders likken het
vocht van de wand.

Maar er is ook een ontwikkeling
ten goede. Het blijkt, dat de b'al-
lon in de richting van de Alpen
drijft. Dit maakt de kans op da-
ling groter. En inderdaad, op een
hoogte van 1500 meter landt het
ronde vaartuig op een gletsjer. De
grond is weer bereikt. De mannen
laten de ballon leeglopen en veran-
keren de gondel. Daarna beginnen
ze de afdeling. De volgende dag om
5 uur 's avonds bereiken ze het eer-
ste dorp. 15.770 meter hoog is de
ballon gekomen. En wie meende,
dat professor Piccard er nu wel ge-
noeg van had, kwam bedrogen uit.
Het daarop volgende jaar ging hij
weer omhoog en bereikte 16.000 m.

Nog veel later zal hij weer van
zich doen spreken, niet door zijn
ballontochten, maar door zijn po-
gingen om tot de diepten van de
oceaan af te dalen. Een geleerde,
die zelf het gevaarlijke werk op
knapte. Vandaar, dat zijn prestatie
ih 1931, nu dertig jaren later, in
1961, waarin mensen als beroep
astronaut kunnen opgeven, nog al-
tijd respect afdwingt.

Geslaagd voor Natu-cursus
J.l. vrijdag vond in het gebouw van
de Culturele Raad Noordholland in
Bergen, de officiële uitreiking
plaats van de getuigschriften aan
de deelnemers aan de eerste drie-
jarige cursus voor amateurregis-
seurs, georganiseerd door .de Natu
en 't Werkverband Katholiek ama-
teurtoneel. De cursus werd geleid
door Arend Hauer, landelijk toneel-
adviseur van de Natu en de do een-
ten Teunke Hauer, Karel Poons en
Johan Greter.

Twaalf deelnemers hebben de
examens met goed gevolg afgelegd
en mochten j.l. vrijdag, uit handen
van burgemeester mr. B. Kalb van
Zwaag, de diploma's in ontvangst
nemen.

De uitreiking werd o.a. bijge-
woond door de leider van de cursus,
Arend Hauer en verschillende hoofd-
bestuurders van de Natu en W.K.A.

Voor de uitreiking gaf Arend

Hauer een kort overzicht'van de re-
gisseursopleiding. Uit Haarlem en
omgeving slaagden de volgende
deelnemers (sters) aan de Natu-
leergang. Het zijn: mevr. C. van
Dijk, De Ramplaanspelers, Over-
veen; de heer Chr. Sluiters, Palvu,
IJmuiden; de heer C. F. W. Pater,
Herman Heijermans, Haarlem, en
de heer R. van Toornburg, De Vlie-
gende Schotel, Zandvoort.

In september a.s. start men met
een tweede driejarige opleiding in
Velsen.

Winnaar in Gouda
De heer U. Bouma, agent van po-
litie te Zandvoort, heeft tijdens
sportwedstrijden in Gouda de 1500
meter hardlopen in de C-klasse ge-

Rapport arbeidsmarkt

PROGNOSE VOOR 1961
Tekort van bijna 100.000 arbeidskrachten verwacht

Heden is verschenen de Arbeidsmarktbeschrijving 1960, welke jaarlijks
door de Directie voor de Arbeidsvoorziening wordt samengesteld.
Het rapport behandelt de ontwikkeling op de arbeidsmark in 1960,
waarbij o.m. een prognose wordt gegeven van de gemiddelde werk-
loosheid voor 1961. Voorts wordt aan een vijftal bedrijfstakken een
wat uitvoeriger beschouwing gewijd.
De Arbeidsmarktbescnrijving bevat een grote hoeveelheid cijfermate-
riaal betreffende werkgelegenheid en werkloosheid, alsmede enkele
grafieken.
Een korte samenvatting van het rapport volgt hieronder.

De voortgezette expansie in 1960
deed de geregistreerde arbeidsreser-
ve verder dalen. Bij de mannen
daalde het gemiddelde ten opzichte
van 1959 met 27.000, bij de vrou-
wen met 1.000. De groei van de be-
roepsbevolking werd geraamd op
29'.000 mannen en 17.000 vrouwen,
zodat, tezamen met de afname van
de arbeidsreserve, het totaal aantal
werkenden steeg met 73.000 perso-
nen, waarvan er naar schatting
2000 het pendelsaldo naar het bui-
tenland verhoogden. Voor het bin-
nenland kwamen dus 71.000 ar-
beidskrachten beschikbaar. Boven-
dien verminderde de werkgelegen-
in de agrarische sector met 5.500.
Dientengevolge kon de nijverheid
43.500 en de dienstensector 33.000
arbeidskrachten opnemen.

Deze aantallen waren echter te
enenmale onvoldoende om aan de
sterk gestegen vraag naar perso-
neel te kunnen voldoen. In de nij-
verheid steeg het tekort aan ar-
beidskrachten zelfs nog met 26.000
en werd voor 1960 op ruim 60.000
geraamd. Ook in de andere sectoren
nam het personeelstekort nog
enigszins toe. De» totale behoefte
aan arbeidskrachten werd voor '60
geraamd op 87.000, waarvan 35.000
vrouwen.

Illustreren deze tekortcijfers dui-
delijk de reeds in 1960 bestaande
spanning op de arbeidsmarkt, ook
de zeer lage werkloosheidscijfers —
44.000 mannen en 4500 vrouwen —
zijn hierdoor een duidelijke indica-
catie. In het getal van 44.000 zijn
dan nog 15.000 minder-geschikten
en 10.000 structuurwerklozen, voor-
namelijk ouderen, begrepen. Ook uit
deze beide categorieën echter wor-
den onder druk van het grote ar-
beiderstekort nog voortdurend ar-
beidskrachten uit het vrije bedrijf
geput.

Een verdere daling van de gere-
gistreerde arbeidsreserve wordt
dan ook zeker mogelijk geacht. De

Het k&apt niet
Wel sorgen, geen paniek

Vrienden, er schijnt iets niet goed dan is er gauw een onoverzichtelij-
te gaan bij de Nederlandse Spoor- ke toestand geschapen. Voorts stond
wegen. Dat is de conclusie van Jan de boel onder water tussen tJsquert
Publiek, dat bijna altijd de schuld en Warffum en was net een sta-
van misstanden aflevert aan het tionschef met uitzonderingsverlor,
verkeerde adres. Ja, de massa is De man had een lichte zenuwaan-
wreed, onrechtvaardig en in hoge doening gekregen, toen de zomer-
mate onredelijk. Laten wij de za- dienstregeling nauwelijks een week
ken nu eens rustig, zonder paniek- in zijn gebied draaide. Het was toen
sfeer, bekijken. ergens veemarkt geweest en op een

De treinen hebben vertraging. En gegeven ogenblik draafde er in
dat ligt aan de zomerdienstrege- plaats van de trein van 8.32, een
ling, die dit jaar bijzonder ingewik- kudde koeien het station binnen,
keld is, aan het feit dat het perso- Er werd zelfs een kalf geboren,
nee! nog aan die ingewikkelde waartoe het plaatskaartenbureau
dienstregeling moet wennen, aan als kraamkamer werd ingericht. Te-
lijnstoringen en aan het hoge^ wa- lefoontjes naar Utrecht hielpen
ter. Kijk, als u dit nu zo leest,' zon- niet, want mr. Ittmann, chef van
der vooroordeel, dan zult u zich wel de dienst Exploitatie der NS, zei
tweemaal bedenken, vrienden, de lakoniek: „Maak de baan vrij en
mannen, die bij de Spoorwegen aan haal een veearts". Deze functiona-
de touwtjes trekken, de schuld te ris kwam met drie uur vertraging
geven van al die vertragingen, wel in Usquert aan, toen het kalf al
ke de laatste tijd schering en in- tussen de rails liep te grazen. De
slag zijn.

Als mensen
stationschef zette daarna z'n rode

met 'ingewikkelde pet af, wikkelde z'n spiegelei in
dingen moeten werken, maken ze vetvrij papier en ging lopend naar
gemakkelijk fouten. Daarom zou Groningen om zich te laten revali-
het niet billijk zijn de jongens van deren bij een psychiater. Onderweg
het Vervoerswezen lastig te vallen — hij wandelde langs de spoor-
omdat de zaak misloopt. De dienst- baan — zag hij verschrikkelijke to-
regeling is te krap, wordt er ook nelen. Reizigers hingen lui uit de
al gezegd. Het gebeurt tegenwoor- ramen of vermaakten zich met het
dig herhaaldelijk dat er vier of ingooien van de ruiten der rijtui-
soms zes treinen achter elkaar op gen. Anderen verstoutten zich
een bepaald baanvak staan. De eer- zelfs om sommige aanwezige koeien
ste heeft dan vertraging gehad en klandestien af te tappen. Zij richt-
als de koetsier niet zorgt dat hij ten een ware melk-bachanale aan,
z'n spul op tijd het volgende sta- waarbij elkanders kleding niet werd
tion binnen rijdt, komt er al weer ontzien en menig kunstgebit sneu-
een tweede en een derde collega velde. Verder ontdekte hij verschil-
achter hem aan. Dit is bijvoorbeeld lende praktische fouten in de zo-
gebeurd .op het baanvak Hardega; merdientregeling, fouten, die hij aan
rijp-VeenwoUden en ook tussen de psychiater wilde mededelen. Zo
Kropswolde en Martenshoek. Deze zag hij dat er maar een minuut
'trajecten' laten "geen speling toe" en speling was tussen" een binnenko-

mende en een vertrekkende trein
uit Baflo, terwijl er drie minuten
voor nodig zijn om de vertrekkende
trein via een wissel op een rangeer-
spoor te laten komen. De gevolgen
van deze krappe indeling waren riet
uitgebleven. De beide treinen had-
den elkaar even buiten het inge-
wikkelde emplacement van Baflo
ontmoet op het enkele spoor. Men
had dit gelukkig niet op topsnel-
heid gedaan, maar de ravage was
er niet minder om. De bovenmees-
ter van Baflo is bezig aan een re-
kwest aan de minister, want dit
werd hem te bar. De hele dag heeft
de schooljeugd van Baflo ter plaat-
se de opruimingswerkzaamheden
gevolgd en dat zat de bovenmeester
niet lekker.

Toch kan ik niet zeggen, vrien-
den, dat de mannen van de NS in
paniek komen. Zij zullen misschien
op een kwade dag model gaan wer-
ken (en dan loopt de boel ook in
de soep, gelooft u me maar) en ze
zouden wellicht wat meer verlof
gaan nemen, maar het hoofd zullen
ze niet verliezen, want wat zou de
NS-directie met al die vrijgekomen
petten moeten doen? Ik krijg de
indruk dat het Nederlandse publiek
de kwestie nogal overdrijft en
klaagt waar beklaagd moet wor-
den. Want te beklagen zijn de
spoormannen zeker. Doet u 't ze na,
te werken met een boekje, dat niet
klopt? De schrik slaat me om het
hart als" ik denk aan het pakket
wijzigingsbladen dat nu zal volgen.

Of zouden ze de zaak zo laten
tot de winterdienstregeling? Wat
mij betreft: geen zomerdieustrege-
ling meer. Als je naar het weer
kijkt, kunnen ze het hele jaar wel
draaien op de winterdienstregeling.
En die is minder ingewikkeld. Al-
leen moet het niet vriezen of sneeu-
wen, want dan ga je weer verlan-
gen naar de zomerdienst, die onder
winterse omstandigheden wordt ge-
draaid.

Ik schei er uit, anders wordt het
te ingewikkeld. »

BARTJE

directie voor de arbeidsvoorziening
verwacht voor 1961 een jaargemid-
delde van 35.000 mannen en 3000
vrouwen. Dit betekent een aanhou-
den en zelfs nog een verscherping
van de spanning op de arbeids-
markt. De tekorten zullen naar
verwachting een verdere toeneming
te zien geven tot bijna 100.000, niet-
tegenstaande het feit, dat in 1961
een aantal factoren werkzaam, is,
die op zich een verruimende invloed
op de arbeidsmarkt hebben. In de
eerste plaats is de beroepsbevol-
kingsaanwas, althans wat de man-
nen betreft, in 1961 circa 6000 gro-
ter dan in 1960., In de tweede plaats
is daar de revaluatie, waarvan een
matigend effect op de vraag naar
Nederlandse produkten wordt ver-
wacht, terwijl de loonvoorwaarden
voor Belgische arbeiders in Neder-
land hierdoor iets zijn verbeterd. In
de derde plaats vindt de bemidde-
ling van Italiaanse en Spaanse ar-
beidskrachten nog steeds voort-
gang, hoewel het hier slechts cm
enkele duizenden gaat. Daar staat
bovendien tegenover, dat de trek
van Nederlandse arbeiders naar
Duitsland steeds grotere afmetin-
gen begint aan te nemen.

\Tot slot wordt een berekening .ge-
geven van de groei van de beroèps-
bevolking tot 1970. Uit een daarbij
opgenomen grafiek blijkt, dat deze
groei vooral in de jaren 1962 en
1963 wordt beïnvloed door de na-
oorlogse geboortegolf.

Een klein» brand
Zaterdagmiddag werd de brandweer
omstreeks half vier gealarmeerd
voor een brand in de dennenaan-
planting in de nabijheid van het
caravankamp.

Toen de brandweer arriveerde
was het vuur, dat enkele struiken
in de berm had aangetast, reeds
geblust.

Verkeersongevallen
Tijdens het afgelopen weekeinde
vonden weer verscheidene verkeers-
ongevallen plaats. Zaterdagavond
reden twee auto's tegen elkaar en
werden vrij ernstig beschadigd.
Zondagochtend kwamen een auto
en een autobus met elkaar in bot-
sing. In de middaguren botste op
de Parallelweg een auto tegen een
motor en reden op de Zandvoortse-
laan twee auto's tegen elkaar.

Bezoek aan Zandvoort
A.s. dinsdag 20 juni brengt het ï«'e-
derlandse Jack London Verbond —
tegen het temmen van wilde dieren
en het optreden in circussen — een
bezoek aan Zandvoort.

De leden van 't Verbond zullen in
de ochtenduren door burgemeester
mr. H. M. van Fenema worden ont-
vangen en toegesproken in de res-
tauratiezaal van de watertoren.

Nieuwe trainer
Het bestuur van de voetbalvereni-
ging „Zandvoortmeeuwen" heeft
tot trainer benoemd de heer Dijkx-
hoorn, oud-speler van Vitesse uit
Arnhem en trainer van het Cura-
cao's militair elftal. De heer Dijkx-
hoorn genoot zijn opleiding bij
C.I.O.S.

Inbraak
Onbekenden hebben dit weekeinde
ingebroken in de Wilhelminaschool
aan de Dr. C. A. Gerkestraat. Er
werden o.a. vitrines, ruiten, gordij-
nen en een piano vernield en geld
en zegels ontvreemd. De schade
wordt geschat op enkele duizenden
guldens.



FAMILIEBERICHTEN

' Heden overleed na een kort-
stondig lijden "onze vader, be-
huwd- en grootvader

KLAAS DAAN
in de ouderdom van 75 jaar.
Gennep:

L. Deters-Daan
A. Deters
Kleinkinderen

Rio de Janeiro:
A. C. A. Daan
P. C. Daan-v. Binnendijk
Kleinkinderen

Den Haag:
S. Desmet-Daan
B. Desmet

-Zandvoort, 9 juni 1961
Grote Krocht 26
De overledene is opgebaard

aan de Parklaan 36
te Haarlem.

De teraardebestelling zal
plaats hebben op woensdag
14- juni a.s. te l uur op de
Noorderbegraafplaats aan de
Vergierdeweg te Haarlem-N.

Vertrek van de Parklaan
12.30., uur.

Bezoek van 2—3 uur
en van 19.30—20 uur

Algemene kennisgeving
Door deze geef ik kennis
van het overlijden van de heer

K. DAAN
in de leeftijd van 75 jaar.

Mevrouw B. Meyer
Zandvoort, 9 juni 1961
Grote Krocht 26

Uitslag MCZ puzzelzit
De motorclub „Zandvoort" organi-
seerde in de nacht van zaterdag op
zondag een nachtrit, waaraan 57
auto's en 14 motoren deelnamen.

De uitslag luidt: Motoren: 1. J.
G. Bonke, MC Zandvoort, 251 str.p.;
2. J. H. C. v.d. Pol, Haarlem, 503 p.;
3. W. v. d. Oetelaar, MC Leiden,
522 p.; 4. A. H. Booijen, MC Hil-
versum, 524 p.; 5. mej. N. Heinis,
Heiloo, 525 p.; 6. G. van Mierlo,
MC Hilversum, 526 p. en 7. G. P.
Voorting, Haarlem, 533 p.

Auto's: 1. J. H. Jonkhof f, Lands-
meer, 61 str.p.; 2. Th. J. v.d. Fut-
ten, MC Zandvoort, 95 p.; 3. J. Th.
de Gier, MC Zandvoort, 164 p.; 4.
B. van Gelder, MC De Wegkruisers,
167 p.; 5. S. P. Bakker, Haarlem,
168 p.; 6. H. J. Lampier, Zandvoort,
226 p.; 7. T. Eikelhof, RAG-West,
241 p.; 8. G. A. Huijbens, Amster-
dam, 259 p.; 9. H. J. Heesterman,
M.C. Hilversum, 284 p.; 10. J. Ver-
kuijl, Halfweg, 289 p.; 11. J. A.
Bayer, Den Haag, 308 p.; 12. J.
Reiman, „De Wegkruisers", 352 j..;
13. A. B. Boot,' RAG-West, 377 p.;
14. J. Jochems, Vlaardingen, 396 p.;
15. S. G. Bruin, RAC-West, 396 p.;
16. P. Hoogenboom, MC Zandvoort,
402 p.; 17. J. C. Lakemond, RAC-
West, 408 p.; 18. J. G. Swier, IJmui-
den, 425 p.; 19. J. Buyten, MAC
„KLM", 426 p.; 20. H. Jonkhoff,
MC Zandvoort, 442 p.; 21. J. Stol-
kers, Rotterdam, 445 p.; 22. A. Ot-
tenhof, MC „De Vechtstreek", 462
p.; 23. Th. L. Jansen, MC Zand-
voort, 472 p.; 24. J. L. Gordijn,
Den Haag, 474 p.; 25. J. N. Mol,
Den Haag; 492 p.; 26. J. Glastra,
Alkmaar, 493 p.; 27. C. van Haas-
ter, Zandvoort, 498 p.

P.V. „Phoenix"
De p.v. „Phoenix" hield afgelopen
zondag een wedvlucht vanaf Or-
leans over een afstand van 530 km.
Gelost om 10 uur arriveerde de eer-
ste duif om 16.41 uur.
R. Engelander l, 2, 3.
R. van Gijtenbeek 4, 9, 12, 14, 15.
J. Koper 5, 6.
Th. v.d. Meulen 7, 13.
C. Koper 8.
J. de Leeuw 10, 11.

Huize Bosch> , • ' : v - . 1 •'-
Uitzending van
DINERS

Frankestraat 33, Haarlem
Telefoon 02500-13527

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding

2345 Gemeente-secretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogebedrij} C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.li. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs Drukkerij,
Zandvoortse Courant
Achterweg l

Zandvoortse Bridgeclub
De prijzencompetitie van de Z.B.C.
is geëindigd met de volgende win-
naars. In de A-lijn werd het koppel
Peen-Stor winnaar met 228,88%.
Tweede werd het koppel Berrier-
Wanna met 208,81%. In de B-lijn
eindigde de fam. Brouwer met
216,18% op de eerste plaats. Het
dameskoppel Van Dartelen-Hagen
volgde — met een minimaal ver-
schil op het dameskoppel Van der
Pol-Wakker — op de tweede plaats
met 209,64%. In de C-lljn werd het
dameskoppel Berrier-Stor eerste
met 220,34%. De tweede plaats was
voor de fam. Paardebek met 216,96%.
Het dameskoppel Dröse-Heldoorn
kwam in de D-lijn als overwinnaar
te voorschijn met 218,02%. Met een
verschil van 4,28%., op het winnen-
de team eindigde de .-fam. Polak op
de tweede plaats.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Fabricius Mijn Rosalia.
Norel - De brug.
Rijdes - De burgemeester.
Simons - Als water in de woestijn.
Nilin - Genosse Wenka.
Masters - The Venus of Konpara.
Ontwikkelingslectuur
Banning - Geestelijk samenleven in

Nederland.
Elseviers encyclopedie van de bijbel
Escher - Het jaar in Poesan.
Hameeteman - Modelspoorwegbouw.
Heer - Geloof en ongeloof.
Roubos - Feesten in Israël.

Daar kunt u heen
Monopole:

Maandag 12 en dinsdag 13 juni,
8 uur: film Slag om de V-l
Woensdag llt en donderdag 15 juni,
8 uur: film In de macht van de
vampier

Te huur gevr.: GARAGE
omg. Fazantenstr. Br. nr.
4403 bur. Z. Crt.
PARTERREFLAT aan De
Favaugeplein te koop gevr.
Recht aan zee. Br. onder
no. 4405 Z. Crt.
Voor schoolg. jongen, 9 jr,
binnenk. PLAATSING GE-
ZOCHT v. langere tijd, bij
voork. in onderw.gez. Br.
nr. 4401 bur. Z. Crt.

Welke bev. leerkr. heeft
enige uren p.w. beschikb.
om jongen (12 j.) EXTRA
REKEN- en TAALLES te
geven ? Br. 4404 bur. Z. C.
WIE MIST jonge bastaard
HERDER, hangende oren,
beige, zwarte snuit, ca. 5
mnd., teefje, groen lederen
halsband en cyperse KA-
TER, 8 weken oud. Die-
renbescherming, E.H.B.O.-
p'ost Van Lennepweg 53
flat 6, tel. 3225.
B.z.a. JONGEDAME voor
winkel en/of huish., intern,
liefst z. kinderen. Br. nr.
4402 bur. Z.Crt.

SPOELSTER gevraagd.
Werktijden in overleg.
Aanm. Restaurant Kiefer,
Boul. Paulus Loot 17.
Niet dringen.' Te koop:

SIMPLEX-BROMMER,
loopt uitstekend, tegen bil-
lijke prijs.
Brederodestraat 26a.

Helderziende
Magnetiseur

Particulier detective

MAJAFRA
Wederom spreekuur

te Zandvoort

a.s. woensdag 14 juni
in Restaurant
„Esplanade"

Badhuisplein 2
Tel. 02507-2073 van 10 tot

8 uur. Privé consult!
Wetenschappelijk getest!
Vroegtijdig komen s.v.p.!
Succes verzekerd! Alles

onder stipte geheimhouding

Te- koop: "< TRAPMA'CHIl^JE
Electr'a, merk'.. P'haff, tw^e.
BLOEMBAKKEN''" gevoerd
m.jijzer, en Hangijzers,- "!:'
Broekhuizen, Zandvoortse-
laan 20a.
Te koop: 4 k. MAISON-
NETTE, keuk, 'badk. en
gar. Mak. K. C. v.d. Broek,
telefoon 2318.
Te koop: Philips RADIO,
BERINI-MOTOR, Reming-
ton SCHEERAPPARAAT.
v. d. Berg, Haarlemmer-
straat 92.
Te koop: mooie SINGER-
HANDNAAIMACHINE.
Willem Draijerstraat 12.'
Te koop: NSU-SCOOTER,
bouwj.'SS, i.pr.st., zeer wei-
nig gel. v. Lennepweg 51/.5.
Te koop: HUIS, bev. 6 k.;
keuk., voor- en achtertuin,
leeg te aanv. v. ingezete-
nen. ƒ 25.000,—, gerestau-
reerd. Mak. K.C. v.d. Broek
Brederodestr. 25, tel. 2318.
Te koop z.g.a.n. KINDER-
WAGEN en box en stoel.
Ten Kateplantsoen 2.

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VBLO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zaudvoort

MAAGTABLETTEN
de beste

U kunt theer normaal eten!
Vraagt inl. b.d. importeur
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat 55, Rotter-
dam-6.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

FAMILIEDRUKWERK:
Geboortekaartjes,
Verlovingskaartjes
enz.

Achterweg l - Telef. 2135
Gertenbachs Drukkerij

H.H. Hotel-café-rest.- en pensionhouders
schenkt uw DllitSC QaStBIl origineel DllJtS

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

Bosch koelkasten
Model 1961

HOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,- nu ƒ 4B8.—
Type KG 140 T ƒ 608,- nu ƒ 518.—
Type GA 150 ƒ 648,— nu ƒ S58,—•
Type GK 180 ƒ 858,- nu ƒ 728.-

5 jaar garantie

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 — TELEFOON 2484

Helderziende -'Magnetiseur ^••/''•'
Particulier detective '~'.. > >< ^, l>-,,-;,

MAJAFRA
Wederom spreekuur in Zandvoort
a.s. woensdag 14 juni

in Restaurant „Esplanade"
Badhuisplein 2
Tel. 02507-2073 van 10 tot 8 uur.

Privé-consult! Wetenschappelijk getest!
Vroegtijdig komen s.v.p.! Succes verzekerd!

Alles onder stipte geheimhouding!

Nu de trein ongeregeld rijdt,
heeft u zeker tijd
om, even bij ons aan te lopen
en voor vader een „_
GRAMMOFOONPLAAT te kopen

discofiel Het huis
•met de goede klank

MOLSTEEG 9, AMSTERDAM -
(5 min. v.h. Centraal Station) Tel. 020-247765

A. J. R. SAUVEPLANNE
Thorbeckestraat 28, Zandvoort

Voor vader
JANSEN EN TILANUS

ZOMERPYAMA'S

KOALA
P Y AM A'S en SPORTSHIRTS
korte mouw en met kraag
ZOMER ONDERGOED
LANGE WOLLEN SOKKEN
CRêPE NYLON ANKLETS
WEEKENDERS ' . .
HEREN ZAKDOEKEN.
„DELANA" ZWEMBROEKEN
in Helanca garen en zuiver -wol

SPORTHEMDEN f 7,95
met elastieken band, lichte en
donkere ruiten
Goedkoop netgoed vanaf ƒ 1,98
HEREN ZWEMSHORTS
in nylon en poplin

Ook voor babygoed
slaagt u tenslotte beter bij

N O T T E N
Haltestraat 59. Voorheen De Kampioen

WINKELIERS,

Maakt reclame
door middel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l

DE G RU YTE R weeJcrec/crme
•̂•̂ '••••"̂ ^^Pl • ̂ L ̂ B^ • • UB • Vt ' ,".., , ; •""•'•:• '.' . • • • . .- Geldig van 14; t/m 20 juni 1961

BIJ

PAK

FESTIVAL
Rondo, Marie of Croquette

voor 25 cent
Aan welke van De Gruyter's thee-
melanges hebt U Uw theepot
verpand? Welke 't ook is, geef
er deze week bil wat U 't lekkerst
vindt! Neem Rondo, Festival,

Marie of Croquette voor 'n kwa rtje l

Elk 2e flesje

\ zakje

SHAMPOO
VOOR HALVE PR'JS
De Gruyler's shampoo herstelt
al na één overvloedige schui-
mende wassing de natuurlijke
glans en soepelheid van Uw
haar; Nu elk 2e flesje of zakje
heerlijk geparfumeerde shampoo

voor halve prijs.
'n Haarfijn voordeeltje l

• KALFS
BOUILLON

SOEP
van 55 cent

voor 40 cent
Nu trakteren! Verrukkelijke ge-
bonden soep, met echte stukjes
fijn kalfsvlees! 15 cent bespaard.
Geef nu ook eens 'n lekkere kop
soep bij de lunch. Profiteer zo-

veel keren als U maar wilt i

•>|f.:üj DE aii'! "l
"•; GKUYTERS 'i
Pindakaas

»^aiBi±5 î»JiSyvfi

pindakaas
van 85 cent

altijd
het Snoepje van do Weok

voor slechts ]5 et. bij elke f 4,-
aan boodschappen. »

voor 70 cent
De Gruyter's pindakaas van
geurige versgebrande pinda's,
deze week ook 15 et. voordeliger.
Een lekkere en voedzame boter-

hambelegging voor alle"
leeftijden l

Altijd een kassabon voor 10°/ó korting. Óók bij de weekreclames



62e jaargang' no. 45 — Verschijnt dinsdags en vrijdags Dit'^nummer'1 Bestaat uit O-pagina's VRIJDAG 16 JUNI 1961

Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Postbus 23
Telefoon 2135
Giro 52 33 44

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZAN
voor Zandvoort, BENTVELD' en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,00 per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Geheimen van oceaanbodem
Gescheiden continenten en uitdijend aardoppervlak

Tot voor kort beschouwde men de oceaanbodem in tegenstelling tot het
continent als tamelijk uniform. De geologie hield zich voornamelijk be-
zig met datgene, wat zich boven water of in continentale bekkens af-
speelde en baseerde daar haar theorieën op.
Met moderne geofysische hulpmiddelen kon echter worden aangetoond dat
de bodem der oceanen geologisch niet zo uniform is als men meende.

Door middel van echopeilingen werd
geconstateerd dat de bodem der oce-
anen een sterk reliëf vertoont. Over
de gehele aarde is een gebergte-
keten te volgen, die zich op verschil-
lende punten vertakt. Het totale op-
pervlak van dit gebergte is gelijk
aan de oppervlakte van alle conti-
nenten samen.

Het best onderzocht is de Atlan-
tische Oceaan. Hier vond men de
„Mid Atlantic ridge", een gebergte
beneden de zeespiegel, dat zich on-
geveer halverwege de afstand tus-
sen de continenten van noord naar
zuid uit de oceaanbodem verheft. In
het midden van dit gebergte bevindt
zich een diep ravijn. Gesteente-mon-
sters die men naar boven haalde,
lieten zien dat het gebergte vul-
canisch is. Verder bleek dat de
„ridge" seismisch zeer aktief is en
dat deze aktiviteit zich uitstrekt
over een 60.000 km lange gordel die
over het aardoppervlak loopt.

Men kan nu aannemen dat langs
deze gordels de aardkorst open-
scheurt en lava's uit diepere delen
van de aarde uitvloeien, om zo een
vulcanisch gebergte op te bouwen.
Dat dit inderdaad zo is, heeft men
kunnen, verifiëren op IJsland, dat
een boven het zeeoppervlak uitste-
kend gedeelte van de „ridge" is. /

IJsland bestaat uitsluitend uit la-
va's en in het centrum van 't eiland
treft men een slenk aan, een gebied
van de aardkorst dat ten opzichte
van zijn omgeving zakt. Ook vindt
men er enorme scheuren in de bo-
dem, die nog voortdurend gevormd
worden ten gevolge van spanningen
in de aardkorst. Er zijn nóg enige
plaatsen waar deze oceanische gor-
dels zich op 't land voortzetten. Ten
westen van het Amerikaanse rots-
gebergte bij San Francisco is het
een aardbevingsgebied met breuk-
richtingen evenwijdig aan de kust.
in Oost-Afrika een grote slenk die
via de Rode Zee tot in de Libanon
doorloopt.

Het gehele beeld suggereert een
aardoppervlak dat als het ware in
grote stukken gescheurd wordt. In
dit verband past ook de theorie van
Wegener die continentverschuivingen
veronderstelt. De oorzaak van deze
verschijnselen wordt door andere
onderzoekers gezocht in de ver-
onderstelling dat de aarde zou uit-
dijen.

Belangrijk werk op dit gebied is
gedaan door een werkgroep van het
Lamont Geologisch Observatorium
van de Columbia Universiteit te
New York.

Metingen van recent uitgevloeide
lava's brachten aan het licht dat
deze een zwakmagnetische polarisa-
tie bezitten. Dit verschijnsel vindt
zijn oorzaak hierin, dat magnetische
deeltjes in de nog vloeibare lava als
een kompasnaald roteren tot ze ge-
richt zijn in de richting van het
heersende aardmagnetische veld.
Een soortgelijke oriëntering vindt
ook wel plaats in sedimentaire ge-
steenten, waarbij de bezinkende
deeltjes, indien ze magnetisch zijn,
zich draaien volgens het aardveld.

Met deze wetenschap is men ge-
steenten gaan onderzoeken die in
vroegere geologische perioden ge-
vormd zijn.

De tak van de geofysica die zich
bezighoudt met deze problemen
heefi men paleomagnelisme ge-
doopt. De resultaten van het palaeo-
magnetisch onderzoek waren verras-
send. De magnetische aardpolen

bleken in de loop van de aardge-
schiedenis van positie veranderd te
zijn. Metingen van op elkaar liggen-

geologische tijd-
basalten toonden

de, in hetzelfde
perk uitgevloeide
aan dat in betrekkelijk korte tijd
een totaal omklappen van 't aard-
magnetische veld mogelijk is. On-
derzochte basalten in IJsland en an-
dere landen waar fossiel vulcanisme
aanwezig is, lieten constateren dat
dit omklappen van noord- naar zuid-
richting in het tertiair tijdperk ver-
schillende keren heeft plaatsgevon-
den.

Men kan aantonen dat het mag-
nctische aardveld wordt veroor-
zaakt door processen in de vloei-
bare nikkel-ijzerkern van de aarde.
Men vermoedt dat daar onder in-
vloed van temperatuurverschillen
vloeistofstromingen optreden, en om-
dat de kernmaterie elektrisch gela-
den is, veroorzaken deze bewegin-
gen — als de omgekeerde werking
van een dynamo — een magnetisch
veld. Het is verklaarbaar dat deze
vloeistofstromingen van richting
veranderen, zodat de magnetische
richting omkeert. (Vervolg op pa.g.2)

Hoofdagent in zilver
J.l. dinsdag heeft de heer A. N. Wil-
lemsen, hoofdagent van politie, rijn
zilveren dienstjubileum gevierd. In
de ochtenduren maakte een deputa-
tie van het korps, o.l.v. adjudant H.
Sandbergen, zijn opwachting bij de
jubilaris. Namens de korpsleden
bood do adjudant de heer Willem-
sen — die een enthousiast beoefc-
naar van de hcngelsport is — een
werphengel aan. Zijn echtgenote
ontving bloemen.

De heer Methorst, voorzitter van
de Zandvoortse Polttiesportvcreni-
ging, overhandigde zijn collega een
boek over de sportvisserij. Burge-
meester mr. H. M. van Fenema, die
later in de ochtend arriveerde, noem-
de de jubilaris een „honkvast" po-
Htieman, die de gemeente Zandvoort
een kwart eeuw trouw is gebleven.

Namens het gemeentebestuur
overhandigde hij de hoofdagent een
geschenk onder couvert.

De jubilaris dankte de aanwezi-
gen met een kort woord voor de be-
langstelling. Vrienden en kennissen
van de heer Willemsen maakten
hierna van de gelegenheid gebruik
hem te feliciteren.

Beter slaagt u bij
„'t Interieur"
Stationsplein 15, telefoon S346

voor:
bankstellen - huiskamers
slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen
etc.

Er is enige deining ontstaan rand t'e huldigingsrede
die de eerste burger van Bergen (N.E.), de heer De
Ruiter, heeft uitgesproken ter gelegenheid van de 70e
geboortedag van de schilder Matthiev, Wiegman. Bij die
gelegenheid sprak de magistraat over de geboortestad
van Wiegman, Zwolle. Hij vertelde, volgens de kranten-

berichten, dat deze stad aan de IJsel zich weinig aan de kunstenaars
gelegen laat liggen. „Alleen een Potgieter, die bolvoangïge grutterszoôn,
heeft er een singel en een borstbeeld gekregen", zei de burgemeester.

Geen vleiend oordeel over het uiterlijk van dese 19e eeuwse auteur.
Een oordeel, dat gedachten oproept aan middelmatigheid en bekrompen-
heid. Onjuiste gevolgtrekkingen overigens. Want hoe men ook mag
denken over de — vergeten — literaire nalatenschap van Potgieter, al-
leen al het feit dat hij een scherpzinnige en kritische geest als Busken
Huet, in de gelegenheid heeft gesteld in zijn tijdschrift „De Gids" te
schrijven en te polemiseren, verheft hem boven het peil van een bol-
wangige grutterszoon. ~

Nu is het bekend dat de meeste vaderlandse magistraten, waar het
de Imldiging van zulke merkwaardige mensen als kunstenaars betreft,
weinig belangiuekkends hebben mee te delen. Dit in tegenstelling tol het
overhandigen van een geschenk onder couvert, dat gaat hen niet
zwier af. j;^_'

Des te opmerkelijker is het wanneer een burgervader zich als een
kenner ontpopt. Als een man die goed is geïnformeerd en die zijn ken-
nis op oorspronkelijke wijze weet te hanteren en te benutten. Vooral
de oorspronkelijke benadering kan vaak als een graadmeter worden
beschouwd voor kennis en verworven inzicht en het is een plezier om
er naar te luisteren.

Maar oorspronkelijkheid valt nu eenmaal niet af te dwingen en te
forceren. Ook niet door een autoriteit, die toch waarll]K over niet ye-
ringe middelen de beschikking heeft.

De geforceerde, waarschijnlijk geestig bedoelde, beschrijving van het
uiterlijk van Potgieter door de eerste burger van Bergen, is aaarvan
een voorbeeld. Een voorbeeld dat geen navolging verdient.

Neen, dan liever het zwierige gebaar van een geschenk oneer couvert.

Evenement voor de jeugd
werd een trieste vertoning

J.l. maandag bood een groot winkelbedrijf (de Hema) haar personeels-
leden die 25 jaar of langer in dienst zijn van het bedrijf, de z.g. zilver-
lingen, een feestprogramma aan.
Dit festijn vond in Zandvoort plaats. Een spectaculair onderdeel van het
feestprogramma was een z.g. dropping boven het parkeerterrein aan de
oostzijde van de Brederodestraat, nabij de sterflat.
Voor dit onderdeel — dat niet van reclame was ontbloot — had men
de Zandvoortse schooljeugd ingeschakeld.

Wij waren bij dit gebeuren j.l.
maandag aanwezig. Om half vijf
waren naar schatting ruim 1000
kinderen op het terrein verzameld.
Talrijke volwassenen keken (toen
nog) glimlachend toe. Een dozijn
politiemannen hield een wakend oog-
je. Op het parkeerterrein zorgde een
reclamewagen voor „kinderlijke"
muziek. Op een gegeven moment
wezen de kinderen juichend naar de
lucht, want daar verscheen, geëscor-
teerd door een sportvliegtuig, een
helikopter.

Tijdens de aankomst van de
vliegtuigen reden zes blauwe auto-
bussen vol met „zilverlingen" het
terrein op. Nadat de jubilarissen
waren uitgestapt, daalde de heli-
kopter op het veld. Uit het toestel
stapte een als haan vermomde me-
neer, die de „zilverlingen" toesprak.
Met een gebaar in de richting van
de wachtende kinderen, sprak de
rood gekamde haan o.m. over: „een
feestelijk voorproefje van hetgeen u
te wachten staat".

Na zijn toespraak, waarvoor de
jubilarissen de handen geestdriftig
op elkaar brachten, ging de heli-
kopter weer de lucht in. Uit het
nog steeds rondcirkelende sport-
vliegtuig daalden kleine parachutes
neer, waaraan prijzen waren beves-
tigd. Aangezien er een vrij straffe
wind stond en de vlieger de kracht
van de wind kennelijk had onder-
schat, kwamen de meeste parachu-
tes terecht op plaatsen waar ze niet
terecht moesten komen.

Nu schijnt alles wat uit de lucht

komt vallen niet alleen een ma-
gische aantrekkingskracht te heb-
ben, maar ook een tomeloze begeer-
te op te wekken. Kinderen en vol-
wassenen stortten zich hals over
kop op dit moderne „manna".

Wij zagen hoe grote mannen zich

zonder enige reserve wierpen op
voor de kinderen bestemde para-
chutes. Vanaf het dak van een bus
gooiden mannen ook parachutes tus-
sen de opeengehoopte kinderen. Het
recht van de fysiek sterkste mani-
festeerde zich hier op een wel heel
onsmakelijke wijze. Een kleine jon-
gen kreeg enkele parachutes te pak-
ken. Het was een bedeesd jongetje
en ongelovig, met ogen als stuiters
zo groot, keek hij naar zijn handen
die zo onverwacht vol waren.

Opeens schoot er een man op af
— wij zouden het een vlerk noemen
— die de parachutes uit de handen
van het kind rukte. De kerel ver-
dween hierna haastig tussen het pu-
bliek. Hulpeloos keek het jongetje
rond.

Wat kun je als kind ondernemen
tegen zo'n man. Niets! Deden ande-
ren er wat aan? Ook niets! Het
was een misselijke vertoning, waar-
over wij verder maar zullen zwijgen.

Commissie wordt zelfstandig
Nu het volksmuziekschoolonderricht
in Zandvoort zich nog steeds uit-
breidt krijgt ook de indertijd mede
met instemming van het gemeente-
bestuur daarvoor ingestelde plaat-
selijke commissie meer betekenis.

Zonder beslissende bevoegdheid te
hebben, omdat de school te Zand-
voort onderafdeling is van de Haar-
lemse Volksmuzickschool, verzorgt
deze commissie in het algemeen de
propaganda en werkt mee aan een
goede gang van zaken bij dit on-
derwijs. Tot heden kwam de com-
missie veelal bijeen onder auspiciën
van de gemeentelijke contactcom-
missie culturele belangen, welke
laatste commissie nauw betrokken is
geweest bij de voorbereiding van de
vestiging van een muziekschool in
deze gemepntc. De bedoeling is ech-
ter, dat de commissie in het vervolg
onder eigen leiding werkzaam zal
zijn, hetgeen mogelijk is geworden
doordat de heer C. P. M. Bosman,

hoofd van de Mariaschool, bereid ge-
vonden is het voorzitterschap op
zich te nemen. Het secretariaat
blijft berusten bij de heer P. Brune.

Voorts heeft het Haarlemse be-
stuur de wens geuit, dat ter verze-
kering van het nodige contact, een
lid der commissie in zijn bestuur
wordt opgenomen, waarvoor is aan-
gezocht mevrouw F. S. Hamann-
Luijken, Oosterparkstraat 16, die
reeds vanaf de vestiging van de
school in Zandvoort, met' instem-
ming van het Haarlemse bestuur, de
schoolgeldinning verzorgt.

De volledige samenstelling der
commissie — waarin alle plaatse-
lijke schoolsferen zijn vertegen-
woordigd — luidt thans als volgt:
C. P. M. Bosman, Kostverloren-

straat 13, voorzitter;
J. Brune, adres: Raadhuis, secre-

tarie;
Mevr. F. S. Hamann-Luijken (Han-

Verbod voor bromfietsen
in centrum van Zandvoort

In verband met de overlast, die

jeugdige bromfietsrijders vooral ge-
durende de zomermaanden in het
centrum van de gemeente veroor-
zaken, heeft het college van B. en
W. besloten, op grond van artikel 4
van het Wegenverkeersreglement,
het verkeer met rijwielen met hulp-
motor in het centrum van Zandvoort
te verbieden tussen 14.00 en 24.00
uur. Het verbod geldt vanaf l mei
tot l october.

Deze verbodsbepaling is van toe-
passing op de volgende pleinen en
straten, die deel uitmaken van de
kern van de gemeente:

het Kerkplein, het onmiddellijk
aangrenzende westelijk gelegen ge-
deelte van het Raadhuisplein, de
Kosterstraat in oostelijke richting,
de Kerkdwarsstraat en de Bodeweg
in zuidelijke richting, de Kerkstraat
in westelijke richting, en de Post-
straat, de Bakkerstraat (het gedeel-
te, gelegen tussen het Kerkpad en
de Kerkstraat) en de Buureweg in

noordelijke richting.

nie Schaf tschool),
teresse;

penningmees-

A. Baas (Wilhelminaschool);
W. F. P. Berlott (Dr. Albert Plet,-

manschool);
J. Kiewiet (Chr. uloschool)
Mevr. L. Logman-van Duivenboden

(Karel Doormanschool);
Mevr. E. A. Sandbergen-van Strien

(Julianaschool);
C. M. J. Sinke (Wim Gertenbach-

school);
C. I. Versteege (Mariaschool).
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Geheimen van oceaanbodem
Bij oudere gesteenten vond men

andere merkwaardigheden. Uit me-
tingen van lava's in Europa en Ame-
rika bleek dat de Noordpool gedu-
lende de laatste 500 miljoen jaar
een reis gemaakt heeft in het noor-
delijk gedeelte van de Stille Oceaan,
van de omgeving van Hawaï in het
paleozoicum naar zijn tegenwoordi-
ge positie. Metingen van palco-
zoische gesteenten in Australië en
India gaven echter volkomen afwij-
kende resultaten. Men veronderstelt
dat de continenten als starre blok-
ken relatief ten opzichte van elkaar
geroteerd hebben en verplaatst zijn.

De theorie die Wegener in de
twintiger jaren ontwikkeld heeft en
die naderhand verworpen werd, is
met het paleomagnetisme weer ac-
tueel geworden en heeft hierin een
bevestiging gevonden. Wegener ver-
onderstelde namelijk dat in het be-
gin van het carboon N. Amerika
met Eurazië verbonden was, terwijl
Afrika, Australië, India en Z. Ame-
rika een apart continent, Gondwa-
na, vormden. Deze hypothese was
gebaseerd op de overeenkomst tus-
sen de oostkust van Zuid-Amerika
en de westkust van Afrika en op
het feit van de snelle verbreiding
van levende organismen over de
wereld. Een verdere ondersteuning
van Wegeners hypothese is het vin-
den van fossiele ijstijden en sporen
van tropische gebieden op plaatsen
waar ze eigenlijk niet thuishoren.

De verklaring van deze continen-
t.ile verplaatsingen bevindt zich in-
middels nog in een hypothetisch sta-
dium. Sommige onderzoekers zijn
van mening dat dit verschijnsel ver-
oorzaakt wordt door zeer grote mas-
sa-verplaatsingen in de aarde onder
invloed van temperatuurverschillen.
Vanwege de grote drukken in het
inwendige van de aarde namelijk
reageert zelfs vaste materie daar
plastisch.

Een ander, gewaagder idee is, dat
het inwendige van de aarde in de
loop van zijn geschiedenis uitgedijd
is. Een konsekwentie hiervan zou
zijn, dat de korst van de aarde te
klein wordt en dus uiteen valt in
brokstukken, de continenten. Op
grond van de procentuele verdeling
van het aardoppervlak in continen-
ten en oceanen zou men op boven-
staande gronden tot de conclusie ko-

men dat sinds het paleozoicum het
aardoppervlak met 45% zou zijn
toegenomen. Een ander argument
ter ondersteuning van het laatste is
het voorkomen van enorme scheuren
in de korst van de aarde op de bo-
dem van de oceanen.

De theoretische achtergrond van
de uitdijende aarde is gelegen in de
(zeer onzekere) veronderstelling dat
de constante zwaartekracht in de
loop der tijden kleiner wordt, 't Di-
recte gevolg hiervan is 'n afname van
de zwaartekracht en dus een kleiner
worden van de druk in het inwendi-
ge van de aarde. Dit moet resulteren
in een geleidelijk overgaan van de
vloeibare naar de vaste toestand,
hetgeen met volume-vergroting, dus
uitc'ijing, gepaard gaat.

Burgerlijke Stand
8 juni-15 juni 1961

Geboren: Linda Christina, dochter
van J. M. Bluijs en E. C. C. Thoolen;
Arie, zoon van G. J. Kerkman en L.
G. Cazander; Erna Marine, dochter
van C. M. Duker en P. A. Sietsema;
Johannes Maria, zoon van J. van dei-
Valk en E. M. van Bruggen; Pedra
Stephanie, dochter van J. Zwemmer
en M. Th. Verheijen.

Ondertrouwd: Johan Hendrik
Berg en Alida Clara Sebregts.

Getrouwd: Klaas Loos en Martina
van Dalen; Frits Wouter Rinkel en
Wühelmina Adriana Smit.

Geboren buiten de gemeente:
Gerrit Jan Joseph Maria, zoon van
G. J. Th. J. M. van. Eijck en Y. C.
Bredée; Jacob Antonius, zoon van J.
P. Watertor en E. M. Hoven; Lida
Elsje Willy, dochter van W. Meijer
en A. Karnpert.

Overleden buiten de gemeente:
Klaas Daan, oud 75 jaar; Albertus
de Kat Angelino, oud 76 jaar, ge-
huwd met W. C. Wouters.

VOOR DE JEUGD

de,
door aardbewoners bedrogen

RUbezahl, de berggeest uit Bohcmen, de schrik van boeren en burgeis,
edellieden en koningen en de vriend en helper van armen en berooiden,
heeft een weinig indrukwekkende naam.
Rübezahl betekent namelijk Rapen teller. Hoe de machtige bergheer
aan deze eenvoudige naam is gekomen vertelt de volgende geschiedenis.

Lang geleden, toen de aarde nog een
wildernis was waar weinig mensen
woonden, leefde, diep in de bergen,
de geweldige. Eindeloos ver, diep in
de aarde, ging zijn macht. Aan de
oppervlakte echter had hij niets te
zeggen en hij bezat er ook niet meer
dan een klein stuk grond — zijn
lusttuin — waar hij heer en meester
was. Meestal verbleef hij in zijn
onderaards gebied, maar een enkele
maal kwam hij boven om te genie-
ten van de heerlijke zon en de met
bossen overdekte bergen en dalen.

Eens, toen hij na zoveel honderd
jaar weer boven op de aarde was
komen kijken, had de berggeest al-
les veranderd gevonden. De donkere
bossen waren gedeeltelijk gekapt en
in bouwland herschapen, hier en daar
lagen dorpjes tussen de akkers en
bouwlanden, paarden en koeien
graasden op de weiden en alles had
een vriendelijker aanschijn gekre-
gen. Dat moesten de mensen gedaan
hebben. De bergkoning wilde toch
eens met ze kennismaken, hij nam
de gedaante aan van een jongeman
en verhuurde zich als knecht bij een
landbouwer. Werken deed hij als de
beste, van de morgen tot de avond;
hiermee dacht hij zich de mensen
tot vriend te maken, maar helaas,
hij had een nukkige baas getroffen.
Gegriefd en teleurgesteld ging hij
heen en verhuurde zich als veld-

wachter bij een rechter; maar ach
ook hier moest hij merken, dat de
mensen soms hard en zelfzuchtig zijn.
De rechter was zó hardvochtig dat
niemand het in zijn dienst kon uit-
houden. Van nu af aan wilde de
bergkoning van geen mens meer
iets weten. Hij zwierf nu hier, dan
daar, uit boosheid het mensenvoik
tergend; hij dwaalde onzichtbaar
door de bossen en velden en wilde
juist zijn onderaards paleis weer
eens gaan opzoeken, toen hij een
allerliefst meisje zag, dat bezig was
met haar vriendinnen te stoeien aan
de oevers van een diep bergrneer.

Het was prinses Emma, de doch-
ter van de koning. De berggeest kon
zijn verlangens niet bedwingen de
prinses met zich mee te nemen naar
zijn eigen rijk. Met zijn toverkuns-
ten lokte hij haar in het water om
te baden en voor de ogen van haar
hofdames verdween het prinsesje in
de diepte. Geen hulpgeroep van Em-
ma's vriendinnen hielp en evenmin
bekommerde zich de woeste aard
geest over de wanhoop van haar va-
der, de koning, en van prins Rati-
bor, haar verloofde, die niet anders
kon denken dan dat het meisje ver-
dronken was. Ook trok hij zich van
het verdriet van Emma zelf wei'
nig aan. Dat zou wel veranderen
dacht hij, wanneer hij, in de ge-
daante van een schone jonge prins

ZATERDAG 10 JUNI - Vandaag
hebben we bij elkaar twee uur en 18
minuten zon gehad. Ze zeggen dat
er niet zo veel badgasten zijn deze
maand, omdat de pier van Scheve-
ningen geopend is. Nou, dat vind ik
nogal ver gezocht, als je het mij
vraagt. Vandaag of morgen gaan ze
een zee-museum stichten in Noord-
wijk en dan loopt Zandvoort weer
leeg, zeker? Vanmiddag heb ik een
kuilenoorlog moeten regelen. Alles
ging goed op m'n strand, totdat er
een mijnheer uit Hamburg 's mid-
dags weer in z'n 's morgens ge-
graven kuil wilde. Ik heb hem ir.et
moeite aan het verstand gebracht
dat kuilen hier niet iemands eigen-
dom worden en dat het hier zo is:
opgestaan, plaatsje vergaan! Hij
was het er niet mee eens en ik dacht
eerst dat hij de zaak (de kuil) voor
de Veiligheidsraad zou gooien. Maar
zo iets ligt deze mensen niet. De
kwestie was spoedig1 ten einde, toen
de familie, die de kuil „gevorderd"
had, vertrok, omdat het te rumoerig
in de omgeving werd!

ZONDAG 11 JUNI - Een nare dag,
mensen, 's Morgens gaven ze je
hoop dat het wat zou worden en. op-
eens 's middags een geweldige dom-
per. Zoals dat wel meer gebeurd j is,
was het weer een zielige uittocht
van het strand. Regenjassen over
hoofden en huilende kinders, ;die
door hun ouders werden meegesleurd

en natuurlijk 'n bende als haringen
in een ton, dat wil zeggen: in m'n
tent! Maar dan is Jans op d'r best
en koffie zetten kan ze, hoor!

DINSDAG 13 JUNI - Heel in de
verte gaat er iets lijken op een
weersverbetering, 't Is anders sof
tot nog toe. Ik heb altijd wel gezegd
dat de mensen wel allerlei gekke
dingen uitvinden om naar de maan
te vliegen of naar Mars of zo iets,
maar fatsoenlijk weer kunnen ze
niet geven aan het strand. En dat
vind ik toch belangrijker dan die
kale kouwe rotsen op de maan te
gaan bekijken.

Gisteren was de boot wel aan op
het parkeerterrein aan de Brede-

rodestraat. Ik mag geen reklame
maken in de krant, maar een hele
grote firma uit Amsterdam had de
idee gehad om parachuutjes naar
beneden te laten Komen uit een
vliegtuig. Eerst was Haantje de
Voorste uit een helicopter geslap
en even later kwamen de valscherm
jagers!

Het werd een circus van jewelste
Joost, die overal met z'n neus boven
op moet staan, liet de boel de boe
aan het strand en ging kijken. Hi
kwam terug met een verschrikkelijl
donker gezicht. Hij scheen razend t
zijn. „Gaan ze daar voor de kinderen
iets verzinnen", zei hij, „en dat i
natuurlijk leuk, maar wat doet zo'n
grote druiloor van een kerel tusser
die kleintjes?" vroeg hij zich af
Hij had zich geërgerd aan een vent
die alle parachutes boven de gri;
pende handjes van de kindertje
weggraaide met z'n grote kolen
schoppen. En hij stopte ze allemaa
onder z'n jas. Je moet maar durven

DONDERDAG 15 JUNI - Zie j
wel ? 't Wordt goed. De zomer breek
eindelijk los. Vandaag was het zoal
vroeger: veel zon, veel blije mense:
en (ze willen het toch horen) vee
verdiend. Als er iemand is, die tege
dat laatste bezwaar heeft. U moe
niet vergeten dat Jans, Joost en i!
er niet bij stil zitten! We krijge
misschien wel een top-zondag ove
een paar dagen. En hoe moet hè
dan met die smalle Zandvoortse
laan ?!

Maar ze vinden ' het strand toe
wel, als ze er eenmaal naar to
willen. ' ' • ' ;

STOELEMAÏ*

iaar in zijn heerlijk toverpaleis had
imnengevoerd.

Maar hoe dit paleis ook schitterde
'an de prachtigste gesteenten' en
Ttsen, en hoe verrukkelijk de ver-
rekken en de tuinen ook waren,

waar hij de jonkvrouw in rondleid-
de, zij wilde van de vreemdeling, die
iaar geroofd had, niets weten.

„Zij moet gezelschap hebben",
dacht de geest, ging naar buiten en
ukte enige rapen uit de grond, die

hij aan de prinses bracht.
„Neem deze gouden toverstaf",

zei hij vriendelijk, „dan kunt ge
deze rapen omtoveren in de vrien-
dinnen die gij het liefst hebt."

Het prinsesje fleurde op, toen zij
laar kameraadjes weer bij zich had,
die als vroeger met haar zongen en
peelden; maar het duurde niet lang

of de' meisjes schenen hangerig en
iekelijk te worden. Zij verschrom-

pelden als oude juffertjes en kon-
Jen zich eindelijk niet meer staande
louden.

„Boosaardig wezen!" riep de prin-
ses tot de geest. „Genees mijn vrien-
dinnen, anders vergeef ik u nooit!"

„Mijn engel!" sprak de jongeman
onderdanig — want hij hield op zijn
manier erg veel van het meisje —
",ik kan véél, maar niet alles! Toen
iet sap van de rapen uitdroogde,
moesten ook de jonkvrouwen ver-
welken, maar wees gerust, ik zal
voor nieuwe rapen zorgen."

De prinses wachtte ongeduldig op
haar rapen. Maar helaas, de berg-
jeest bleef lang uit en eindelijk
<wam hij vermoeid en beschaamd
met lege handen terug.

„Heb nog geduld," smeekte hij,
.Nergens heb ik meer rapen kunnen

vinden. Maar een akker heb ik met
raapzaad bestrooid en binnenkort zal
ik kunnen oogsten, want de dwergen
leb ik bevolen een geweldig onder-
aards vuur te stoken."

Prinses Emma hield zich of zij
hiermee genoegen nam, ging dage-
lijks kijken naar het opkomende
zaad en lachte en zong weer. De
berggeest liet zich hierdoor mis-
leiden en dacht dat het meisje ge-
lukkig was. Emma had echter iets
verzonnen, waardoor zij aan haar
rover zou kunnen ontsnappen. Zo
gauw de rapen rijp begonnen te wor-
den, trok zij er een uit en ver-
anderde deze, met behulp van haar
gouden stafje, in een ekster. Deze
nu zond zij uit en liet hem een bood-
schap brengen aan prins Ratibor
haar verloofde, in het land van de
levenden. Het gelukte de vogel de
prins te bereiken en hem te vertellen
van de gevangenschap van de arme
prinses. Onmiddellijk wapende hi;
zich en trok met zijn mannen naai
een plek, die de vogel hem had aan-
gewezen.

En wat deed de prinses? De vol-
gende morgen verlangde zij van de
berggeest, dat deze om haar te ple-
zieren al de rapen op het veld eens
nauwkeurig zou gaan tellen, zodat
zij precies weten zou, hoeveel hof-
juffers zij daaruit zou kunnen krij-
gen. Geen kwaad vermoedend ging
Rübenzahl naar zijn akker. Hi;
telde en telde

En terwijl hij hiermede ingespan-
nen bezig was, zich soms vergiste en
dan opnieuw begon met zijn onge-
wone taak, nam het listige meisje
vlug een mooie _ uitgegroeide raap
toverde hieruit een vurig ros, bê-
steeg het en reed pijlsnel naar de
plek waar de prins haar wachtte.

En Rübenzahl? Toen hij de list
bemerkte, sloot hij zich op in woede
Van zijn lustpaleis en al het schoons
dat hij er ter wille van Emma in
verzameld had, wilde hij niets weten
Hij deed het in de afgrond verzin
ken en honderden jaren verliepen
eer hij zijn duister rijk verliet en de
mensenwereld weer opzocht.

Emma's verraad vergat hij nooi!
en in zijn woede wreekt de berggees
zich op de mensen. Eén ding voora
doet hem in grote woede ontsteken
Het is wanneer de mensen hem be
spotten en hem roepen bij de dwaze
naam van Rübezahl of Rapenteller

Mensen en zaken
Vaderdag

En zo zijn de vaders overmorgen
weer eens het voorwerp van de bij-
zondere toegenegenheid hunner huis-

;enoten. Het is met die Vaderdag
eigenlijk iets raars. Alle soorten van
dagen worden in ons land gevierd,
waarbij Moederdag, Dierendag en
Vaderdag wel de grootste plaats in-
nemen! Maar Vaderdag is min of
meer geforceerd gevolgd op moeder-
dag en de fabrikanten van sigaren,
sokken en dassen hebben wel inge-
zien dat je om wille van de finan-
ciën Vaderdag niet in dezelfde
maand van Moederdag moet houden.
Dus: een paar weken later.,, als de
kindertjes wat gespaard hebben van
hun zakeen t jes en de moeders (nog)
niet met zorgenrimpels over hun
huishoudboekje gebogen zitten!

Het is kennelijk de bedoeling om
de vaders zondag wat in het zon-
netje te zetten. En ofschoon het er'
naar uitziet dat ons heerlijke zee-'
klimaat dit schone opzetje zeker
niet zal doorkruisen met sneeuw-
buien en sombere wolken, mogen wij
ons toch afvragen of de heren fa-
brikanten voornoemd de zaken niet
wat op de spits drijven.

Moederdag is ergens te verteren.
Moeders hebben soms iets in ^hun
werkwijze, waardoor je ze glad zou
vergeten! Ze verwachten bijna nooit
iets terug voor alles, wat ze doen.
Ze gaan stilletjes hun gang, zorgen
hier voor, grijpen daar in en als een
moeder zich ergens mee heeft be-
moeid, loopt het wel! Maar ze val-
!en niet op. Men verwacht eenvou-
dig dat het gesmeerd loopt en ver-
der is de kous af.

Heel anders is dat met de vaders.
Ze zijn het hoofd van het gezin.
Daar tornt men niet zo gauw aan,
maar of de zaak daar mee tot aller
genoegen is geregeld, is een vraag,
die niet zo gemakkelijk is te be-
antwoorden. Want in hun hart twij-
felen bijna alle huisgenoten van va-
ders van de juistheid van de maat-
regelen, die deze functionarissen in
bepaalde omstandigheden menen te
moeten treffen. Moeder doet alles
van nature goed en een enkele keer
zegt ze: „Vraag maar aan vader..."
Nou, dan kan men er verzekerd van
zijn dat vader van dat ogenblik af
op een reuze manier in de nesten
zit. En als vader dan antwoordt,
blijft er in de meeste gevallen een
stemming van: hm, nou ja, hij heeft
het laatste woord (Soms zegt
moeder dan nog wel eens wat. En
dan is 't wéér goed).

Daarom moest men eigenlijk de
vaders niet zo in de schijnwerpers
plaatsen. Dat verdragen ze niet zo
best. Het brengt hen in verwarring
en ze zullen zonder enige twijfel
denken in de maling te worden ge-
nomen.

Enfin, als het moet, zullen zij zich
niet onttrekken aan het vreugde-
betoon.

Maar voor vaders is Moederdag:
veel leuker. Moederdag is niet te-
gen-natuurlijk. Vaderdag heeft altijd
het bijsmaakje van het medelijden.

MOMUS

Afscheid van Zandvoort
Na een veertig jarig verblijf in
Zandvoort zullen de zusters Fran-
ciscanessen maandag a.s. de gemeen-
te gaan verlaten. Gedurende die tijd
hebben zij zich verzekerd van het
respect en de dankbaarheid van hen,
die gastvrijheid ontvingen in Huize
„Sterre der Zee". Bovendien kunnen
zij terugzien op een vruchtbare ar-
beidsperiode in het onderwijs. Zij
hebben de r.k. Mariaschool tot gro-
te bloei gebracht. De drie zuster-
leerkrachten, die nu nog deel uit-
maken van het onderwijzend team
van de Mariaschool, zullen hun taak
nog blijven vervullen tot het einde
van dit leerjaar. Van september af
nemen leken hun plaats in. De St.
Agatha kleuterschool zal evenwel
nog onder hun leiding blijven, zij
het dan vanuit het • moederhuis „Al-
verna" te Aerdenhout. Huize „Sterre
der Zee" zal in het vervolg eveneens
door lekenpersoneel worden ver-
zorgd.

Zondag a.s. vindt het officiële af-
scheid plaats. Dan zal er om 9 uur,
een 'plechtige Hoogmis tot intentie

van de vertrekkende zusters worden
opgedragen. Van 12 tot l uur heeft
een afscheidsreceptie plaats in het
parochiehuis.

Het lijdt geen twijfel of vele pa-
rochianen en niet-parochianen zullen
van deze gelegenheid gebruik ma-
ken om persoonlijk afscheid te ne-
men van de zusters, die zovelen aan
zich verplicht hebben door hun lief-
derijke en sociaal voelende arbeid
in deze gemeente.

Watergetijden

h.w. l.w. h.w.
juni
18
19
20
21
22
23
24

6.37 2.30 18.59
7.16 3.00 19.39
8.01 3.30 20.29
8.57 4.00 21.24
9.55 5.3022.27

11.02 6.30 23.34
-.— 7.30 12.07

Samengesteld door

l.w.

14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
P. v.d.

strand
berijdbaar
10.30-17.00
11.30-17.30
12.00-18.30
13.00-19.30
14.00-20.30
15.00-21.30
3.30-10.00

Mije KCzn



FAMILIEBERICHTEN

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van onze zoon

LEON
A. Kemper
E. B. Kemper-Waterman

Zandvoort, 9 juni 1961
Koninginneweg 41

Met grote vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze dochters

LIA EN ELSJE
W. van Duyn
O. van Duyn-Bekkering

Zandvoort, 13 juni 1961
A. J. van der Moolenstraat 68a
Tijdelijk adres: „Uyt den Bosch",
Spanjaardslaan 7, Haarlem.

Heden overleed, geheel onver-
wacht, mijn lieve en zorg-
zame vrouw en onze lieve
moeder, behuwdmoeder, zus-
ter en schoonzuster

Clazina Comelia Bluijs,
echtgenote van P. Koper

in de leeftijd van 71 jaar.
Uit aller naam:

'• P. Koper
Zandvoort, 15 juni 1961
Gasthuisplein 10
De teraardebestelling zal
plaats hebben maandag 19
juni a.s. te 2 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Zand-
voort.

N.V. AZEA, chem. wasserij, vraagt
zelfstandig werkende

eerste verkoopster
Colporteur-chauffeur
Moet in staat zijn bestaande wijk
uit te breiden. Salaris 4- provisie.
Aanm.: Grote Krocht 21, tel. 2574.

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoorise
Counant
9 Verschijnt 2 x per week
0 Dus actueel
G Objectief-kritisch
O Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het groot-
ste deel van het Zandvoortse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:

Abonneert U dan NU!

De Zandvoortse Courant
Telefoon 2135

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.
Goed TEHUIS GEVRAAGD
voor jonge poesen plm. 7
weken. Te bevr. Drogisterij
Blaauboer, tel. 2392.
Voor schoolg. jongen, 9 jr,
binnenk. tegen ben. verg.
PLAATSING GEZOCHT v.
langere tijd, bij voork. in
onderw.gez. Br. onder no.
4401 bur. Z. Crt.
Wie brengt mijn FIETSJE
terug? (driewieler) Ronald
Brakel, Parallelweg lla.

Allemaal geschenken
die vader graag heeft

NO-IRON OVERHEMDEN van een fijne kwaliteit poplin ƒ 9,95
NO-IRON WEEKEND-HEMDEN in de nieuwste dessins

en keuze vanaf ƒ 8,95
„ROBSON" STRANDSETS (shorts met bijpassende shirts ƒ 15,75
HEREN PYAMA'S in alle mogelijke kwaliteiten.
ANKLETS, SOKKEN, DASSEN, POCHETTEN,

MANCHETKNOPEN.
„STURKA" SHORTS in wit, beige, blauwgrijs ............... ƒ 9,95
TWEKA ZWEMBROEKEN in .Helenca', .Lastex' en wol va. ƒ5,95

Zwemshorts in Nylon, Terlenka en Poplin
in de allermodernste dessins en kleuren
in diverse prijzen

„SWAN" ZAKDOEKEN in de nieuwste ruiten en kleuren,
per doosje van 3 stuks ƒ 3,75 en ƒ 3,-

BADSTOF SPORT SHIRTS ....................................... ƒ 9,75
HEREN PULLOVERS, VESTEN.

HEREN BADJASSEN van prima badstof, reeds vanaf ƒ 29,75

Modemagazijn „de
HALTESTRAAT 40 - TELEF. 2087

Het huis waar U de gerenommeerde •merken, zowel voor dames,
lieren en kinderen kunt vinden. Steeds een stap voor!

Zeepost

Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.

Verenigde Staten van Amerika: s.s.
Rotterdam, 18 juni; ms Heina,
18 juni; ms Noordam, 22 juni;

Argentinië: ms Yapeyu, 20 juni;

Australië: ts Ludwigshafen, 20 juni;

Brazilië: ms Saarstein, 20 juni: ms
Graveland, 20 juni; ms Yapeyu,.
20 juni; ms Gap Finisterre, 22
juni;

Brits-Oost-Afrika: ss Lc Natal,
22 juni;

Canada: ss Arkadia, 18 juni; ms
Maakefjell, 19 juni; ms Noordam,
22 juni;

Chili: ms Archimedes, 21 juni; ms
Burgenstein, 22 juni;

Indonesië: ss Darmstadt, 18 juni;

Ned. - Antillen: ms Delft, 21 juni;

Nw-Zeeland: ms Stratus, 19 juni;
ss Rangitoto, 22 juni; ss Glouces-
ter, 22 juni;

Suriname: ms Chiron, 21 juni,

Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:
rns Pendennis Castle. 18 juni; ss
Rad ja, 20 juni;

.Inlichtingen 'betreffende de verzen-
dingsdata van' postpakketten geveti
de postkantoren. ''

Eerste zoxnerdrive
De eerste zomerbridgedrive van de
Zandvoortse Bridgeclub — met als
inzet een wisselbeker — wordt op
dinsdag 20 juni in hotel Keur ge-
houden.

NAV sportwagenraces
De Nederlandse Autorensport Ver-
eniging organiseert 'a.s. zondag, op
het circuit van de badplaats, natio-
nale sportwagenraces.

Daar kunt u heen
Monopole:

Vrijdag 16 tot en met zondag 18 juni,
30 uur: film De ellendigen

Maandag 19 en dinsdag 20 juni, 20
uur: film Der Zarewitsch

Woensdag 21 en donderdag 22 juni,
20 uur: film Heimelijke verhouding

Zondagmiddag 18 juni, H.30 uiir:
film Tante Jutta uit Calcutta

Helicopter-terrein Wagenweg'

Dinsdag 20 tot en met zondag 85
juni: rodeo-renbaan-circus Williams

Wie heeft mijn zonnebril
van het muurtje meegeno-
men? Ben zeer gedupeerd.
Mevr. Hilarides, Tolweg 2.
Gaarne teg. bel. ter.
Aangeb. voor <3e mnd juli:
ZITK., 3 SLPK., vr. keuk.
Br. nr. 4505 bur. Z. Crt.
TE HUUR juli-aug. kamer,
slaapkamer, vrije keuken.
Br. onder no. 4507 Z. Crt.
Te huur gevr. GEMBUB.
ZIT- en 2 SLAAPK., geb.
v. keuk. van 16 tot 29 juli.
Br. m. prijsopg. Van Ros-
sum, Koningsweg 80d te
Utrecht.
Vrij gem. WOONRUIMTE
te huur gevr. v.a. sept.,
plm. ƒ 13U p.m. Br. nr.

4503 bur. Z. Crt.
TE HUUR GEVRAAGD
van 29-7 t.m. 5-8 huis of
ged. van huis voor 2 volw.
en 3 kinderen. Camps, Pr.
Hendrikstr. l, Oosterbeek,
telefoon 08307-3220.
Te koop gevr. MODERN

KINDERLEDIKANTJE
Br. nr. 4501 bur. Z. Crt.

De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en
Staalfabrieken N.V. en de N.V. Maatschappij tot
Exploitatie van Kooksovengassen (Mekog) te
Umuiden hebben bij hun Analytische Bedrijfs-
laboratoria ruime plaatsingsmogelijkheden voor

lab or atoriumb e dienden

Eigenhandig geschreven
sollicitaties met beschrij-
ving van opleiding en Ie-
vensloop worden, vergezeld
van een recente pasfoto en
onder vermelding van ons
nummer ZC 667, Inge-
wacht bij de afdeling Per-
soneelszaken Beambten.

voor het uitvoeren van analyses noodzakelijk
voor de direkte bedrijfscontrole in het produktie-
proces.

De werkzaamheden worden in hoofdzaak volgens
een 4-ploegenschema verricht.

Opleiding: enige jaren voortgezet onderwijs.

Het diploma chemicien strekt tot aanbeveling.

Minimum leeftijd 25 jaar.

Wiet dringen! Te koop:
SIMPLEX-BROMMER
Loopt uitstekend, tegen
billijke prijs.

Brederodestraat 26a.
IJSKAST, 80 liter, z.g.a.n.
3V» jaar gar. (goedkoop
elektrisch tarief).
Telefoon 02500-12658.
Te koop: modern BANK-
STEL, in pr. st, billijk.
Timman, v. Lennepweg 10,
telefoon 3527, na 6 uur.
Aang. goedwerkende Elec-
trolux STOFZUIGER ƒ 30.
Stationsplein 31.

Te koop: LAMBRETTA'54
in z.g.st. ƒ 400,—.
Zandvoortselaan 56.
Te koop aangeb. pr. WAS-
MACHINE met klok en
wringer. Haarlemmerstr. 26
Te koop aangeb. HUIS
bev. 6 kamers voor ingeze-
tenen. Mak. v. d. Broek,
Brederodestraat 25.

TE KOOP: KINDERWA-
GEN, z.g.a.n. A. Parée,
Gr. Krocht 14

Flinke JONGEMAN b.z.a.
voor SEIZOENWERK. Br.
nr. 4504 bur. Z. Crt.

NETTE LOOPJONGEN
gevr. die in het bloemen-
vak opgeleid wil worden.
Bloemenmagazijn „Noord",
Vondellaan, telefoon 4320.

J. KEUR, electro-radio-
techn. bureau, Burg. En-
gelbertsstr. 64, tel. 2914,
vraagt JONGEN die opge-
leid wil worden in het vak.
Liefst m. enige ervaring.

WERKSTER gevraagd.
Brederodestraat 89.

Restaurant Rinkel vraagt
voor direct HANDIGE
DAME voor buffet werk-
zaamheden. Tel. 2820.

Gevr. FLINK MEISJE v.
hulp in pension; boven 18
jaar. Brederodestraat 25,
tel. 2318.

TIEN RIJLESSEN (a 60
min) voor ƒ 47,50 of ƒ 6,-
p.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen gratis. Theorielessen
m. verkeersiilm. Erk. Rij-
school „De Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon 02500-10008.

Winkeliers,
maakt reklame

door middel
van de

Zandvoortse
Courant

Want:
wie niet

adverteert
wordt

vergeten!

Gez. per l sept. 4 kamer woning
. Of gein. voor minstens 2 jaar.

Brieven onder no. 4506 bur. Z. Crt.

DAMÊSKAPSALON

F. van Woudenberg
Stationsstraat 14, telefoon 2371

Prettig voor de zomermaanden:

haardrogen met
airconditioning

GEVRAAGD
voor klein atelier in Amsterdam:

leerling modineites
tevens gevorderde stiksters
Hoog loon, goede soc. voorzieningen en gratis vervoer.
Aanmelden, dagelijks tussen 18.30-19.30, Halewijn,
Helmersstraat 17 of Zuiderstraat 12a.

U dicteert . . .
WIJ TYPEN
WIJ VERTALEN
brieven, rapporten, scripties,
dissertaties, enz.

Kennemer type-, veztaal- en adresseerburea»
Haarlemmerstraat 5, telefoon 3810 (02507)

C O R O D E X N.V.
vraagt:

a. facturiste
b. adm. kracht (m. of vr.)

voor voorraadadministratie.
Zaterdags vrij.
Solliciaties te richten aan onze af-
deling personeelszaken.

Waarom „zichtbaar"
als het
„onzichtbaar" kan?

Three Roses

Niemand draagt uitsluitend voor
zijn plezier extra-gemakkelijke,
extra-steunende schoenen.
Niemand zal er dus mee te
koop willen lopen, als het
ook anders kan. En... sinds
THREE ROSES schoenen hun
zegetocht zijn begonnen ken
het anders! Wat dat betekent:
werkelijk modieuse „gemakke-
lijke schoenen" te kunnen dra-
gen weet niemand beter dan
wij, die ze dagelijks mogen ver-
kopen aan steeds méér dank-
bare klanten! óók

Forma

K r u i s w e g 42 - H a a r l e m

Orgels zien en horen
De restauratie van het Christiaan
Müller-orgel in de St. Bavo te
Haarlem zal op 30 juni a.s. zijn
voltooid. Dit feit geeft een extra
feestelijk tintje aan het lle inter-
nationale orgel-improvisatie-concours
dat in Haarlem zal worden georga-
niseerd in het kader van het Hol-
land Festival.

Het improvisatie-concours begint
op 3 juli met een openingsconcert
door, de Haarlemse stadsorganisten
Albert de Klerk en Piet Kee, dan op
4 "juli het concert van de deelne-

mers aan de op 5 juli te houden im-
provisatiewedstrijd met werk naar
eigen keuze. De deelnemers zijn: Jo
van Eetvelde, België; Jaroslav Vod-
razka, Hongarije; Gisbert Schneider
Duitsland; Bernard Bartelink, Ne-
dcrland. Op 5 juli de improvisatie-
wedstrijd, 6 juli het juryconcert en
7 juli een improvisatieconcert van
de winnaars van de eerste tien im-
provisatiewedstrijden 1951 t/m '60.

<Van' 3 juli tot 31 juli wordt in de
Vleeshal en de Vishal een uitge-
breide tentoonstelling georganiseerd

over orgelcultuur, waarbij o.m. een
aantal kleine orgels te zien zal zijn.
Op 11, 14, 17, 24 en 27 juli worden
er op die oude orgels tentoonstel-
lingsconcerten gegeven in de Vlees-
hal.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT

' -l'
Achterweg l ,,



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Wij leveren alle bekende merken uit voorraad!

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU KEUR

Vakkundige en snelle REPARATIE
aan alle radio- en televisietoestellen

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Betaling desgewenst In overleg Ziet onze showroom

herenpantoffel
Het geschenk voor Vaderdag!

Brossois
SCHOENHANDEL

VOOR VADER
een mooie nieuwe Philishave, type 800 ƒ 75,00

of Philishave, type 120 ƒ 42,00
Tondeuze ƒ 7,50.
Philips draagbaar radiotoestel, leuke uitvoering
prachtig van toon, voor binnen en buiten!
PHILIPS platenspeler met versterker
SPORT in BEELD met
Philips televisie 43 cm beeld ƒ 645,—
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,-
Uw oude radio of televisie heeft iniuilwaarde
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst, na per-
soonlijk overleg, de betaling met u.
Bezoekt met ons de grote toonzaal te Haarlem. Wij brengen u gratis
uit en thuis.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Woox gastronomen!
U wilt geurig en mals vlees.
U maakt werk van uw boterhambeleg. Dan:

Slagerij Burger
Extra aanbevolen
750 gr. varkensfrikando 4,48
750 gr. magere

varkenslappen 3,98
750 gr. fijne riblappen.... 3,68
750 gr. pracht lappen 2,68
750 gr. braadworst of

saucijsjes 2,48
750 gr, lamsrollade 3,18

Gemest kalfsvlees
500 gram lappen 3,25
500 gram karbonaden.... 2,98
500 gram frikando 3,98

Bent u fijnproever??
Onze exclusieve sortering
vleeswaren zal U bevallen!
O.a. salami, jachtworst, Haus-
macher, Erunswijker, rauwe
ham, bacon, Amerik. corned-
beef, tong1, gek. Casseler rib,
theeworst, enz., enz.

Voor de boterham
100 gr. pekelvlees en
100 gr. ontbijtspek

Neemt u ook eens
Doorr. varkenslapjes

500 gram 1,39
Heerlijk bij sla en
jonge groenten
250 gram
bief stuk tartaar.... 1,50

Woensdag
en donderdag
500 gr, gehakt h.o.h. 1,25

heerlijk gekruid!

Lamsvlees
voor de fijne keuken
500 gram bout 2,65
500 gram magere lappen 2,45
500 gram karbonaden 1,78

U koopt m een klasseeaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

ttorlogedag
PRISMA HORLOGES, 2 jaar
gratis verzekerd.
Tevens:

MANCHETKNOPEN
DASKLEMMEN
BITTERGLAASJES
BRIEFOPENERS
ZEGELRINGEN, enz.

H. Lansdorp
Kerkstraat 33, tel. 2359

BINNENVERINGMATRAS
15 jaar garantie, 80 x 190 ƒ 52,50
Keurkapokmatras, 80 x 190 ƒ 59,75
Vlokmatras, 80 x 190 ƒ 24,95
Divanbed, 15 j. gar., 80x190 ƒ 26,50
Ledikant met voetbord,

15 jaar gar., 80 x 190 ƒ 49,—
Etagebed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 ƒ 67,50
Dubbeldivanbed, 15 jaar garantie,

2 x 80x190 ƒ 78,—
Wollen dekens: ƒ 13,95; ƒ 14,95;
ƒ 15,75; ƒ 16,75; ƒ 17,50; ƒ 17,95;
ƒ 19,75 ƒ 20,95; ƒ 24,75; ƒ 27,95;
ƒ 29,75 enz.

Beddenmagazijn

W.ELKeinper
Haltestraat 21, tel. 2219 en 2501

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoor1: Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23

GLAS-ASSURANTIE

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdeliti-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs Drukkerij,
Zandvoortse Courant
Achterweg l

Zondag
Vaderdag

BRILLENSPECIALIST

Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

18 JUNI VADERDAG
Geef vader een goede

of 'n zonnebril op sterkte van vaders bestaande bril

Grote sortering:
zonnebrillen
Polaroid zonnebrillen
brilmonturen
bril-etui's
leesglazen

veldkijkers
Prismakijkers
zakmessen
nagelknippers
thermometers
barometers

OPTIEK - STAALWAREN

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien

POSTSTRAAT 12 t.o. consultatiebureau s
Telefoon 4395
Erkend leverancier van alle ziekenfondsen

HANDRADIO'S vanaf
ELECTRISCHE SCHEERAPPARATEN

o.a. Philishave, Braun, Reminqton
PHILISHAVE vanaf .'
PHILISHAVE TONDEUSE
Electrische DASSENPERS
Electrische SCHEERSPIEGEL
ZAKLANTARENS vanaf
AUTOBORSTEL
BUREAULAMP vanaf
KAMPEERLANTAARN
TUINSTOEL vanaf
VISSTOELTJE

Doet uw inkopen bij de

f 44,50

ƒ 42,50
ƒ 7,50
ƒ 18,70
ƒ 14,45
f 0.95
ƒ 10,50
ƒ C,95
ƒ 7,95
ƒ 9,95
ƒ 3,95

Firma
GROTE KROCHT 5, telefoon 2974

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Kassa geopend:
Dagelijks 19 uur; zondags 12.30 en 19 uur

VRIJDAG 16 t/m ZONDAG~Ï8~JÜNI, 20 uur
Jean Gabin in de grootste rol van zijn
leven

De eïtendügen
(In kleuren)
(naar de beroemde roman van Victor Hugo)

Verzoeke in verband met de grote lengte der
film tijdig aanwezig te zijn. Einde voorstelling
i: 23.30 uur. 14 jaar.

MAANDAG 19 en DINSDAG 20 JUNI, 20 uur
Pranz Léhars beroemde operette

oer Zarewïisch
met o.a. Sonja Ziemann Luis Mariano zingt o.a.
het Wolgalied. Alle leeftijden.

WOENSDAG 21 en
DONDERDAG 22 JUNI, 20 uur

Kirk Douglas, Kim Novak

Heimelijke
verhouding

Een film over de onweerstaanbare aantrek-
kingskracht tussen man en vrouw. In kleuren
en cinemascope. 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 18 JUNI, 14.30 uur
Güntlier Philippe, Ida Wüst

Tante Jutfa uit
Calcutta

De kampioene van alle tantes;
nade zonder einde!!

een lachkanon-
Alle leeftijden,

HAARLEM
HELICOPTER-TERREIN WAGENWEG

van Dinsdag 20 t/m Zondag 25 Juni
""~~~~" Iedere avond 8 uur.

nMatinees tnet volledig avondprogramma 1
roensdag 21, zaterdag 24 en zondag l

25 juni. Aanvang 3 uur. l
• Kinderen t/m 14 Jaar halve prijs. • l

ƒV°ORVERKOOP v. a. donderdag 15 juni bij del
r circuskassa's Houtplein; Sig.Mag. A.C.Schipper. Kruisweg!

17, tel.(02500) 12888; Reisbureau "De Magneet", Koning-
straat 44, tel. (02500) 197 70, alsmede vanaf dinsdag 20 juni
aan de circuskassa's Helicopter-terrein tel.(02500)37338.

Bezoek aan eitcusstad met
meerdan 100 paarden, com-
plete olifantenkudde, roof-
dieren enz. enz. ledere dag
vanaf 's morgens 10 uur.

jttnv

;daverende se n saties,,
• i-Ji d r e s s u u r k a n worden
r? vn n we re ld f o rm a a t

dnïhiii'-'van ruim 3 uur.

Bespreek tijdig Uw plaatsen

ioelkasten
Model 1961

HOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,— nu ƒ 468.—
Type KG 140 T ƒ 608,- nu ƒ 518.—
Type GA 150 ƒ 648,— nu ƒ 558,—
Type GK 180 ƒ 858,- nu ƒ 728.-

5 jaar garantie

VINKENSTRAAT 46 ~ TELEFOON 2484

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

BLOEMENHUIS R. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

A!Ie soorten bloemzaden en bollen

Elke fijnproeverr
prefereert

ATICH
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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In Nederland

Experimenteren met atomen
in een „lichtwaterreactor"

Over twee jaren, in de zomer van 1963, zal in de gemeente Wagenin-
gen een complex gebouwen gereed komen voor het ITAL, de (Neder-
landse) Stichting Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw. Er komen o.a. oen radiobiologisch laboratorium, een radio-
chemisch onderzoekingscentrum, een administratiegebouw en de nodige
kassen voor het zorgvuldig kweken van plantensoorten.

Het honderdtal geleerden, technici
en ander personeel, dat hier em-
plooi zal vinden, zal echter vooral
de aandacht besteden aan een
vreemdsoortig bouwsel, enige tien-
tallen meters van de rest verwij-
derd. Het lijkt nog het meest op een
kruising tussen een moderne kerk
en een modern flatgebouw. Boven
het dak uit rijst een eigenaardige
schoorsteen, die 't teken schijnt van
een „nieuwe religie". Het is de
„Barn"-kernreactor, door Nederlan-
ders gebouwd en ontwoi'pen. Het
reactorcentrum Nederland heeft de
tekeningen en gegevens geleverd
voor deze atoomcentrale. Geleerden
zullen haar omschrijven als een
„lichtwaterreactor van het bassin-
type", wat voor leken weinig zegt
nu men atoomreactors bouwt in
even verschillende uitgaven als auto-
mobielen. Een feit is, dat dit type
reactor bij uitstek geschikt is voor
experimentele doeleinden. Zij maakt
gebruik van verrijkt uranium 235
en heeft een (nog gering) vermogen
van 100 Kw.

Experimenteren is het doel van de
geleerden van het ITAL. Nu al wor-
den de mogelijkheden onderzocht
van het atoom in dienst van de
landbouw, maar wanneer het nieu-
we centrum gereed komt zal men
pas goed kunnen beginnen. Radio-
isotopen, stralingen en het geheiin-
zinnige spel van de ionen kunnen
wonderen verrichten in de wereld
van plant en dier. Het „kweken" bv.
van een geheel nieuwe graansoort,
bestand tegen omstandigheden, die
voor iedere bestaande akkerplant de
ondergang zouden betekenen. Het
ras is verkregen door zorgvuldige
kweek en kruising — met behulp
van radio-actieve straling, die, op
de juiste manier toegepast, de groei
bevordert.

Met behulp van de kernreactie
moet het mogelijk zijn aan bederf
onderhevig voedsel veel langer te
bewaren. Aardbeien bijvoorbeeld kan
men „conserveren" door bestraling
met ionen, die de micro-organismen
doden. Invloed op kleur of smaak is
niet te bespeuren.

Voor de "wereld, waar de voedsel-
voorziening langzamerhand een pre-
cair probleem wordt, is dit soort on-
derzoekingen van groot belang. Voor
het nieuwe Nederlandse centrum be-
staat grote internationale belang-
stelling. Een belangstelling, die niet
met lege handen komt. Het centrum
waarvoor in mei de eerste steen is
gelegd, gaat in totaal tien miljoen
gulden kost. Daar komt ieder jaar
zo'n zes miljoen bij voor het weten-
schappelijk onderzoek. Die tien mil-
joen wordt door Nederland opge-

bracht, maar van de exploitatlekos-
ten neemt 't Euratom, de Europese
organisatie voor kernonderzoek,
ieder jaar vier miljoen voor eigen
rekening. Euratom zal ook geleer-
den aantrekken voor de staf van het
onderzoekcentrum.

In minder stevige schoenen dan
dit atoomproject voor de Nederland-
se en Europese landbouw staat het
plan van de Arnhemse SEP, de n.v.
Samenwerkende Electriciteitspro-
duktiebedrijven. Een commissie van
de gezamenlijke energieproducenten
in Nederland heeft een voorlopig
programma ontworpen om de
atoomenergie praktisch dienstbaar
te maken voor de Nederlandse indu-
strie. Twee jaren geleden heeft de-
zelfde commissie een plan voor een
atoomcentrale, die met medewer-
king van Euratom zou worden ge-
bouwd, verworpen omdat de kosten
onbetaalbaar leken. Nu is een voor-
ontwerp gemaakt voor een reactor
van 50.000 kilowatt.

De reactor moet worden gebouwd
in samenwerking met een Ameri-
kaanse firma. Nederlandse technici
zullen voor de bouw een studiereis
naar het bedrijf in San José ma-
ken. Ook deze reactor is bedoeld om
te experimenteren. Men wil bezien
op welke wijze de exploitatie moet
worden gevoerd om tot redelijke re-
sultaten te komen. Eventueel wil
men dan later overgaan tot de bouw
van grotere centrales. Bij het ont-
werp is medewerking verleend door
de KEMA en het Reactorcentrum
Nederland.

De" atoomcentrale is van het ko-
kendwatertype (BWR). Een niet ge-
heel nieuw ontwerp, maar de com-
missie hoopt er toch voldoende erva-
ringen mee te kunnen opdoen. Ove-
rigens gelooft men in Arnhem, dat,
wanneer ooit in Nederland centrales
voor de opwekking van electriciteit
worden gebouwd, deze van het z.g.
„self supporting"-type moeten zijn,
In dit soort centrales wordt het ren-
dement verhoogd door de grondstof
— uranium of thorium — te gebrui-
ken voor het splijten van andere
ruwe grondstoffen. Men broedt als
het ware een eigen voorraad uit. De
ze centrales zijn nog in ontwikke-
ling. De kosten van dit project zijn
nog niet bekend. Ook weet men nog
niet waar de centrale moet komen.
Waarschijnlijk zal het nog tot 1967
duren voor de bouw van dit project
een feit zal zijn.

GEVESTTGÜT
Gediplomeerd

PEDÏCURE
Aan huis te ontbieden.

MEVR. VAN DEN BOS,
Grote Krocht 23boven
Telefoon 2562

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

KLEÏJN voor AUTO'S
Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij do Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

Prima rietmatten.
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke Jioeveel-
heid.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

Moeder Voor heffere
Baby-huidje

POEDER-ZALF
OLIE - ZEEP

Toerisme in 1960
Het buitenlands bezoek bracht Ne-
derland in 1960 voor bijna een half
miljard gulden aan toeristendevie-
zen op (ƒ 484 miljoen, tegen ƒ 397
miljoen in 1959). Dit staat in het
jaarverslag van de Algemene Ne-
derlandse Vereniging voor Vreem-
delingenverkeer (ANW), die hler-
bij aantekent dat in dit bedrag nog
niet zijn begrepen de opbrengst van
de in vreemde valuta door de
Nederlandse vervoersmaatschappij-
en ontvangen passagegelden en de
inkomsten uit de verkoop aan bui-
tenlanders van artikelen, die niet
als souvenir zijn te beschouwen.
Alle categorieën bij elkaar genomen
schat de ANW het aantal buiten-
landers, die vorig jaar de Neder-
landse grens passeerden op 35 è. 40
miljoen (tegen ruim 30 miljoen in
1959). Er waren hierbij enkele mil-
joenen grensarbeiders en huisvrou-
wen, die inkopen kwamen doen. Het
aantal buitenlandse hotelgasten be-

liep volgens het Centraal Bureau
voor de Statistiek 1.477.169 (tegen
1.294.727 in 1959), het aantal door
hen doorgebrachte nachten 3.46T.968
(tegen 3.007.921 in 1959).

Voor het eerst overschreed het
aantal overnachtingen van Duitse
hotelgasten het miljoen en dat van
Engelse hotelgasten het half miljoen
met stijgingspercentages t.o.v. 1959
van resp. 10,3 en 21,9. Ook t.a.v.
alle andere categorieën buitenlan-
ders registreerde het C.B.S. een ver-
meerdering van het aantal over-
nachtingen in hotels. De relatief
grootste toename viel te constate-
ren in het aantal hotelnachten van
Spanjaarden (38,6 pet) en Zwitsers
(22,6 pet). Na.de Duitsers (30,9 pet
van het totaal) en de Engelsen
(15,2) brachten de Amerikanen
(14,2 pet), de Fransen (5,7 pet) en
de Belgen (5 pet) de meesto nach-
ten in de hotels door.

Bloemenmagaz., Noord'
Telefoon 4320

M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraat

Voor de tuin
Bloemzaden, violen,
Vergeetmijnietjes
Afrikanen enz.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

. Nu self schilderen! \
l Losse oliegrondverf j

ô. ƒ 1,25 per kg.
[ Ouderwetse GLANS- 5
i VERF a ƒ 2,25 p. kg i

VERF voor BIN- '
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

| Dutra-verfmalerij
i N.Z. Voorburgwal 25 j
P Amsterdam-C., telef. t
[43542 (naast Wijers) :

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

PRESBURG'S

van prachtig rundieder en met oersterke „vibram"-
rubberzool. Een en al comfort. Geheel leer-gevoerd.
De naam zegt het reeds: de voet rust erin als in
een bed. Verrukkelijk in het dragen: licht, luchtig
en buigzaam. En... gezien de buitengewone kwa-
liteit óók nog zeer voordelig!

In bruin
of beige

Maten:
32-36 12.95
37-40 13.95
41-46 14.95

Grote Houfstraat 29 - Haarlem
AMSTERDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM
AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONINGEN

Staveren
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

1,25
f 1,10

Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-
lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

Schiet eens uit
Uw (aardbeien)

slof...

Nu kunt U het doen: Rode, sappige
aardbeien voegen bij koeleslagroom,
tintelende yoghurt, zoete, zachte
vanillevla . ..
Nu kunt U het doen.
Doe het dan óók en maak van de
aardbeientijd een zufvel-zuivere
tongstreling.

Extra voordeel •
Deze week bij Uw melkhandelaar
frambozen-bessenjam „De Betuwe'
pot van 93 nu 87



Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

Huize Bosch
Uitzending van
DINERS

Frankestraat 33, Haarlem
Telefoon 02500-13527

Z and voortmeeuwen
Uitslag van zon&atj 11 juni:

S.D.W. 2-Zandvoortm. 2 1-4
Wedstrijd-programma z
Zondag 18 juni 1961:
Promotie:

Donar 2-Zandv.meeuwen 2 11.30
De stand luidt thans:

Zandv.m. 2 3 2 0 1 4 8 - 4
S.D.W. 2 3 2 0 1 4 6 - 4
Donar 2 2 0 0 2 0 0 - 6

P.V. „Pleines"
Zondag 11 juni hield de p.v. „Plei-
nes een wedvlucht vanaf Orleans,
over een afstand van 635 km. Gelost
om 10 uur, arriveerde de eerste duif
om 16.37 uur.
K. Kramer 1.
C. Visser 2, 5.
A. Molenaar 3.
A. H. Daane 4.
G. Driehuizen 6, 7.
K. Driehuizen 8, 9.

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en

A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058.

WIJKZUSTER:
Zr. Reitsma
Van Lennepweg 42, telefoon 238i

APOTHEEK:
17 t/m 23 juni:

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

Nachtdienst van 22.00 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 18 juni
Dierenarts J. Baljet, Haarlem,
Kenaupark 13, tel. 14524.

Het Wonder van Zandvoort
Het goedkoopste adres
LIEBHERR KOELKASTEN
vanaf ƒ 398,—.

Edy-wasmachines en centrifuges
Luxaflex aluminium jaloezieën
Balatum
Luxe- en huishoudelijke artikelen
speelgoederen, Sola-artikelen enz.
SWALUESTRAAT 9, telefoon 2418

In een wip
schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER, keus
uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week
Uw oude stofzuiger heeft in-
ruilwaarde!
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

Slagerij H. v. Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. riblappen 2,75
500 gr. mooie ossenlappen v.a. 2,10
500 gr. schouderkarbonade 2,50

j 500 gr. ribkarbonade 2,75
500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:
100 gram ham en
100 gram gek. worst, samen 0,85
100 gram pekelvlees en
100 gr. gekookte worst 0,75
150 gr. gehakt 0,55
150 gram rosbief 0,95
150 gram ham 0,85
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gr. gebraden frikanöo 1,00
250 gr. gebookte worst 0,85
250 gr. leverworst 0,70
Soeppakket 1,00
l busje wecnse worstjes 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries Jcuikens.

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 18 juni
10 uur: ds. C. de Ru. Bediening
van het H. Avondmaal.
19 uur: jeugddienst in het jeugd-
huis: dr. H. van der Loos, Haar-
lem-Noord.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: spr. de heer P. K. van
den Houten.

NED. PROTESTANTENBOND,

Zondag 18 juni
10.30 uur: Afsluitingsdienst van
de VCJC. Hoofdleider H. de Jong.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. Wery (Rem.) uit
Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg

Zondag 18 juni
10 uur: ds. C. W. Thijs, Nieuw-
Vennep. Voorbereiding H.A.
19 uur: ds. C. W. Thijs. Cat. Z. 27.

PAROCHIE H. AGATHA
Grote Krocht

Zondags: H.H. Missen om 6.30-7.30-
9 u. Hoogmis en 11 uur: in Het
Huis in de Duinen om 8.45 uur.
Zondagsavonds 19.30 H. Mis.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 uur; om 19.30 uur Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdag 20 juni
15 uur: samenkomst in Pniël, Zui-
derstraat 3.
Spr. H. Veldkamp.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond 8 uur

bijbelstudie in Gemeenschapshuis,
kamer 4, ingang Willemstraat

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 18 juni, 9.45 uur, radiotoc-
spraak door dr. O. Noordenbos:
Begrip en Ruimte.

Nog vijf dagen, dan
is het officieel zomer
Nu wordt het tijd om eens
uit te kijken naar een

nieuw costuum of
sportcombïnatie
Wij brengen u ruime
keus in de

nieuwste dessins
en modellen
COSTUUMS o.a. kamgaren,

Trevira en lichtgewicht
van ƒ 89 tot ƒ 168.

SPORTCOLBERTS
in vele variaties
van ƒ 39 tot ƒ 89.

PANTALONS, Terlenka,
Trevira, Perion etc.
van ƒ 19,75 tot f 44.
Ook in twenmoöel.

REGENJASSEN i n sportief
en gekleed model
van ƒ 39 tot ƒ 119.

Voor Vaderdag
een ruime keuze
in overUemde-.'., weekenders,
truien, }jul,polo's, Gassen,
shawls, sokken etc. m alle
prijsklassen.

Ook 's avonds geopend
van 8 tot 10 uur

2*CmSPECIAALZAAK. VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a.
bakkcrskleding, koksmutsen, slof-
fen en broeken, overalls in wit,
khaki en blauw. Gesorteerd in
heren overhemden, dames dusters,
Ook voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen, matjes enz.
bij het van ouds bekende adres
A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Geschenken voor vader!!!
NO-IRON OVERHEMDEN,

prachtige kwaliteit, nu ƒ 7,95
TERLENKA ZELFBINDERS,

in de allernieuwste dessins, vanaf ... ƒ 2,95
WOLLEN PULLOVERS ƒ 23,50
PYAMA'S in effen en gestreept ƒ 11,95
HEREN ANKLETS in wol en nylon, v.a. ƒ 1,95
HEREN ZAKDOEKEN

in dozen a 3 stuks vanaf ƒ 1,65
NYLON ZWEMBROEKEN

in diverse dessins vanaf ƒ 7,50
Mooie MANCHETKNOPEN .... ƒ 1,25, ƒ 0,95

DE WOLBAAL
HALTESTRAAT 12a, TELEFOON 2099

Steeds voorradig:

ÏJSTAARTEN 99 et
gewicht 500 gram
(ook voor hotels, pensions, enz.)

IJS- en MILKBAR

DIRK VAN DEN BROEK
KERKSTRAAT 19

H.H. Hotel-café-rest.- en pensionhouders
schenkt uw Duitse gastssi origineel Duits bier

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rh.ein.Iand

Zeer aantrekkelijke winstmarge. Iedere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

Auto's 5% en alle verzekering
C. TEROL, BRUGSTRAAT 5, TEL. 2898

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

18 JUNI
VADERDAG

Indien u „vader" echt wilt „verrassen"
geef hem dan zo'n heerlijk

VELDBED
Ideaal:

voor in de tuin
bij camping

na een lange autoreis
bij sport

Kortom een „droombed"

Bijzonder stevige konstruktie
Zéér solide en stabiel
Weegt slechts 6,9 kg

In de kleuren rood, geel' en blauw

SNEL EN GEMAKKELIJK
OP TE STELLEN

Niet alleen „vader" maar het nele huisgezin
kan er van genieten'.!

Komt u eens kijken bij

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30-36

Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS

Luchtig
voor warme

Een Monk-sandaal
voor sportieve mannen.

Eenvoudig - licht - sterk!
Model 09

9,95

Voetbedsandaal
voor mannen,

die veel wandelen
of staan.

Model 69
16,95

Sterke sandaal
voor jonge voeten
Het beste voor
warme dagen.
Ze kunnen
tegen een slootje
Model 75

Licht en luchtig.
Zomerse sandaal van
sterk vlechtwerk.
Lichte zool
van poroflex.
Model 56.
4,95

Voor wandelaars:

Alpino-sokken
multi-color 3,95
Norway-sokken
grijs 3,75

Er is een
Bata-filiaal vlakbij!

MONOPOL

ANTENNE SERVICE
voor aanleg en. reparatie.
Telefoon Amsterdam 02C-
715797, Lutmastraat 89.

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Oude boeken en prenten
te koop gevr.
Antiq. „De Kring"
Nwe. Spiegelstraat 46-48,
A'dam, tel. (020)-220707

U kunt het
toch niet

afschreeuwen...
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg l,
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ANWB OVERZIET 1989
in vandaag gepubliceerd jaarverslag

In het vandaag verschenen jaarverslag van de A.N.W.B. wordt 1960
voor de Bond een bijzonder gunstig, jaar genoemd; het bracht een gro-
te bedrijvigheid en bovendien nam het ledenaantal met liefst 24.000
toe. Bedroeg het aantal A.N.W.B.-leden op 31 dec. 1950 nog 430.050,
op 31 december 1960 was' dit gestegen tot 454.062. In het zelfde jaar
steeg het aantal Wegenwachtlpdcn met 30.000 tot een totaal van
310.988 op 31 december 1960.

De ANWB schrijft zijn steeds 'snel-
ler groeiende ledental mede toe aan
de stijging van het welvaartspeil in
ons land en de snelle motoriserjng:
op l januari 1961 waren er afgc-
rond 200.000 A.N.W.B.-leden en
200.000 Wegenwachtleden méér dan
l januari 1951. De toename van het
aantal leden had uiteraard ten ge-
volge dat in steeds toenemende ma-
te een beroep op de verschillende
bondsdiensten werd gedaan. De
A.N.W.B. streefde dan ook naar nog
verdere perfectionering en uitb.rei-
ding van de diensten aan zijn leden,
zoals b.v. de Wegenwacht-radio-
diensten, de Repatriëringsservice,
voor in het buitenland gestrande
automobilisten etc.

Aan de onderwerpen natuurbe-
scherming en recreatie, het verkeer
en do verkeersveiligheid, heeft 3e
Bond in zijn jaarverslag ruim-3
aandacht geschonken. Uit hetgeen
de A.N.W.B. hierover schrijft stip-
pen wij het volgende aan. Allereerst
de natuurbescherming en recreatie.

Verlies aan natuurschoon
Ontginning en ruilverkaveling heb-

ben de laatste jaren ernstige ver-
liezen aan natuurschoon veroor-
zaakt. Zo wijst de Bond op de on-
rustbarende achterstand van het ka-
rakteristieke landschaps- en natuur-
schoon in Twente als 'gevolg van .de
grote * ruilverkavelingen, die " daar
zijn uitgevoerd. En dat geldt waar-
lijk niet voor Twente alleen! In de
komende jaren wil men niet minder
dan 40.000 ha per jaar „op de
schop nemen"; twee objecten in
uiterst fraaie en kwetsbare gedeel-
ten van ons land, t.w. de ruilverka-
veling Denekampse veld en de ruil-
verkaveling Warnsveld, werden eind
1960 aangenomen.

Wel blijkt, zo schrijfti de Bond,
dat de regering de toenemende be-
tekenis van recreatie in de ontwik-
keling van ons land inziet. Zij is
van mening, dat in de uitvoering
van grote rijkswerken het dienen
van de recreatiebelangen een vaste
plaats moet gaan innemen. Zij
noemt het ook wenselijk slechte
agrarische gronden te gaan bestcm-
men voor recreatiegebruik en zij
ziet als nieuwe elementen voor de
ontspanning van de grote stadsbe-
volking, de zogenaamde bufferzones
— scheidende stroken groen tussen
de steden — die in totaal een opper-
vlakte van 16.000 ha zouden moe-
ten krijgen.
De A.N.W.B. is echter van mening,
dat de grote-stadsbevolking, mede
door de .invoering van de vijfdaagse
werkweek en de verhoging van de
levensstandaard aan die bufferzo-
ne's niet genoeg zal hebben. Van-
daar dat de Bond eind juni een
„Voorlopig Denkbeeld Parkland-
schap binnen de Randstad Holland"
lanceerde. Dit denkbeeld houdt in.
het bestemmen voor de recreatie
van een groene zone van ongeveer
6 km breedte, die zich zou kunnen
uitstrekken van het Amsterdamse
Bos tot de Kralinger Hout bij Rot'-
terdam. De A.N.W.B. legde daarbij
de nadruk op 't woord „voorlopig":
de bedoeling was zeer globaal aan
te geven dat een dergelijke zone de
gewenste uitbreiding van het aantal
mogelijkheden tot openluchtrecrea-
tie zou moeten leveren.

De Rijksbegroting van 1961 geeft
het verheugende bewiis. aldus liet
jaarverslag van de A.N.W.B., dat de
regering, nu de dagen van beste-
dingsbeperking voorbij zijn, bereid
is tot het verstrekken van meer
geld voor de recreatie, het toerisme,
de natuur- en monumentenbescher-
ming.

Nu de Tweede Kamer het ont-
werp Monumentenzorg heeft goed-
gekeurd, ziet het er voor onze mo-
numentenzorg rooskleuriger uit can
het in jaren het geval is geweest.
Maar, verzucht de "A.N.W.B.. wan-
neer zal dat nu eindelijk ook eens
voor de Natuurbeschermingswet
gelden ?

Anders gerichte belangstelling
Opvallend is, ddt de toeristische

belangstelling in 1960 anders ge-
richt is geweest dan in '59. Zo stond
b.v. Italië bij de toeristen minder in

met en zonder zVn

de belangstelling. Duitsland hand-
haafde zich en Frankrijk herstelde
zich enigermate van . de inzinking
der laatste jaren en trok weer meer
Nederlandse toeristen.

Eveneens opvallend is de sterk
toegenomen belangstelling voor De-
nemarken en vooral Griekenland,
dat toeristisch gesproken een grote
toekomst tegemoet kan gaan.

Een ander verschijnsel is de
steeds groeiende belangstelling voor
„verre" landen, en voor andere lan-
den, die tot dusverre minder bezocht
werden, zoals Turkije, Israël, Rus-
land, Tsjechoslowakije, Marokko.

De belangstelling van de Neder-
lander voor de huur van bunga-
lows en chalets, niet alleen in Ne-
derland, doch ook aan de Franse en
Italiaanse Riviera, Costa Brava enz.
is nog steeds groeiende, zelfs zo
sterk, dat in december' '60 vele bun-
galowbedrijyen reeds voor het sei-
2oen 1961 waren volgeboekt.

Dat de belangstelling voor het
kamperen weer steeg, volgt uit het

aantal afgegeven kampeerdocumen-
ten: het aantal in 1960 afgegeven
kampkaarten en kampeerpaspoor-
ten bedroeg: 196.908 ('59: 187.172),
het aantal verlengde 184.055 (1959:
155.149). Aan 41.718 A.N.W.B-leden
(1959:36.220) werd bovendien een
internationaal kampeercarnet ver-
strekt.

De stroom van recreatiezoeken-
den naar het water houdt aan, zo
concludeert 't jaarverslag, de ruim-
te is echter niet onuitputtelijk. De
ontwikkeling van de recreatie te
water vraagt accommodatie.

Ontsluiting van de watersportge-
bieden voor de iandrecreatie zal
slechts daar mogen geschieden, waar
geen hinder voor do watersportbe-
oefcnaars kan ontstaan. Overigens
wordt de recreatie op en aan het
vvater in toenemende mate gehin-
derd door snelvarendc motorboten,
al of niet waterskiere slepend. Het
geluid, de golfslag en het gevaar
dat deze boten kunnen veroorzaken,
scheppen een hinderlijke onrust op
het water. De A.N.W.B. en de
K.V.N.W.V. hebben met vertegen-
woordigers van de provincies Zuid-
holland en Friesland besprekingen
gevoerd om te komen tot overeen-
komstige provinciale verordeningen
in het gehele land, waarbij het
slechts op bepaalde wateren of ge-
deelten daarvan toegestaan is om
sneller te varen dan een vastgestel-
de maximum-snelheid. De provincie
Friesland heeft reeds een dergelijke
verordening 'ingevoerd, die in 1961
nog uitgebreid zal worden. Het is
te verwachten, stelt de A.N.W.B.,
dat andere provincies zullen volgen.

(Vervolg op pagina 2)

Opbrengst collecte
De verleden week in Zandvoort ge-
houden collecte ten.bate van „Draagt
elkanders lasten" heeft ƒ 845,08 op-
gebracht.

Geslaagd voor acte
De heer C. S. Propor, directeur van
de volksmuziekschool, is onlangs
geslaagd voor akte B schoolmuziek
aan het conservatorium te Utrecht.
Hem werd oen extra waarderings-
cijfer toegekend voor bijzondere
pedagogische kwaliteiten.

Ruim elf miljoen inwoners
Het aantal huwelijken in ons lancl is
volgens opgave van het C.B.S. ge-
stegen van 22.392 in de eerste vier
maanden van 1960 tot 23.067 in de
eerste vier maanden van 1961. Het
aantal levendgeborenen gaf een
stijging te zien van 79.365 tot 83.172,
terwijl het aantal overledenen daal-
de van 32.757 tot 29.986. De immi-
gratie nam sterk toe, het aantal im-
migranten steeg van 11.653 in de
eerste vier maanden van. 1960 tot
15.348 in de eerste vier maanden
van dit jaar, terwijl de emigratie
afnam van 18.762 tot 16.340. Het
aantal inwoners van ons land be-
droeg op l mei 11.607.991.

Landgoed aankopen
Gedeputeerde Staten van Noordhol-
land hebben onlangs Provinciale
Staten voorgesteld een der fraaiste
landhuizen van Zuid-Kennemerland,
het landgoed Leyduin — gelegen
ten zuiden van Aerdenhout tussen
de Leidsevaart en de Vogelenzangse
weg — aan te kopen. De eigenaren
zijn bereid het landgoed te verkopen
voor een bedrag van ƒ 800.000,—

Gedeputeerde Staten menen, dat
er gegronde redenen zijn voor de
verwachting dat het ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen voor tenminste 25 perocent in
het zogenaamde onrendabele deel
van de aankoopkosten zal subsi-
diëren.

Het landgoed Leyduin heeft een
oppervlakte van ongeveer 51 ha en
bestaat voor een groot deel uit bij-
zonder mooi bos. Op het terrein be-
vindt zich behalve drie in goede
staat verkerende woningen een
groot herenhuis, dat thans is ver-
huurd aan de afdeling Jeugdvor-
ming van het ministerie van on-
derwijs, kunsten en wetenschappen
als internaat.

Het terrein leent zich uitstekend
voor het openstellen ten behoeve
van rustige wandelrecreatie.

NAV-sportwagenraces
trokken geringe belangstelling

Circa vijfduizend bezoekei-s hebben j.l. zondag de door de N.A.V. geor-
'ganiseerde sportwagenraces op het circuit gevolgd. Het weinig aan-
lokkelijke weer, uit een strakke grijze lucht viel in de morgenuren re-
gen, werd de oorzaak voor de geringe belangstelling genoemd.
Maar is dit wel zo? Tot op heden trekt alleen de Grand-Prix een be-
'vredigende belangstelling. Bij de overige op het circuit georganiseerde
snelheidswedstrijden, blijft het aantal betalende bezoekers vér beneden
de verwachting — ook wanneer het stralend weer is!

Men vraagt zich daarom voor de
zoveelste maal af, of het in eco-
nomisch opzicht zo weinig rendabc-
le circuit, alleen uit reclame-over-
wegingen — hét argument van de
voorstanders — moet worden ge-
handhaafd.

Dat is dan wel een bijzonder kost-
'uare en voor een plaats als Zand-
voort weinig zinvolle reclame. Maar
wie doet de kat de bel aan?

Na deze korte ontboezeming iets
over de wedstrijden van afgelopen
zondag.

In de eerste ontmoeting, de B en
C-klasse, kwam Saab in de C-klasse
onbedreigd als eerste door de finish.

In de B-klasse streden Leegs-
ma, Tegelaar en Van Jó.ennep fel om
een goede plaats. Leegsma moest de
strijd staken. Zijn voornaamste ri-
valen brachten het met verder dan
resp. de vijfde en zesde plaats. De
race werd gewonnen door Keiler na
een fel duel met Hilöeorand. De uit-
slagen luiden:
Klasse B:
1. Ph. A. Keiler, Austin Seven, 35
min. 24,8 sec., gem. 99,458 km/u.
2. A. Hildebrand, Morris 850; 3. P.
J. Jones, Austin Seven; 4. J. F. W.
AVesterman, V.W.; 5. R. Tegelaar,
V.W.; 6. Jhr. D. F. H. van Lennep,
V.W.; 7. W. de Vugt, Ford Anglia;
8. P. Gijswijt, Renault Dauphine,
op l ronde; 9. R. Jager, V.W. op 2
ronden; 10. P. C. G. 't Hooft, Fiat
500, op 2 ronden; 11. A. J. Kwet-
ters, V.W-, op 3 ronden. Snelste ron-
de: Keiler in 2 min. 27.3 sec., gem.
102,476 km/u.
Klasse G:
1. J. Swaab, Renault Gordini, 35 mi-
nuten 7,4 sec., gem. 100,277 km/u.;
2. K. Nierop, Renault Gordini; 3. R.
v.d. Eist, Renault Gordini, op l ron-
de; 4. R. A. A. E. Sweens, Fiat 1100
op l ronde. Snelste ronde: Swaab in
2 min. 28,2 sec., gem. 101,854 km/u.

In de tweede wedstrijd kwamen 14
wagens aan de start, twee wagens
werden door vrouwelijke courours
bestuurd. Tonio Hildebrand schoot
als eerste weg, maar hij had niet
gerekend op Bill Blijdenstein, een
Nederlander die in "het buitenland
veel ervaring heeft opgedaan. Na
één ronde stond hij al op de tweede
plaats en bond de strijd met Hilde-
brand aan. Deze moest de strijd
echter opgeven. In de vierde ronde
stond hij met een gebroken voor-
wiel langs de weg. Blijdensteijn had

De dorpskern gaat aan saaiheid ten onder

Vclan zullen, het spijtig vinden,
vi lenden, dat de met het dorpsbeeld
vergroeide bromfiets in het ver-
volg verstek moet laten gaan in
3n.ndvooït-City. Onder de druk van
waarschijnlijk grote groepen inge-
actenen is liet gemeentebestuur ge-
zwicht en heeft een verordening in
hat leven geroepen, waarbij het
verboden is zich tussen 2 uur 's mid-
dags en 12 uur 's nachts met een
In-omfiets in de kern van het dorp
op te houden.

Het is nu eenmaal een ongeschrc-
ven wet in alle gemeenschappen
dat men moet leven en laten leven.
En als die wet met voeten wordt
getreden dan blijkt öaar uit dat de
één de ander het licht in de ogen
niet gunt. En dat is een kwalijke
zaak, vrienden.

Om u eerlijk de waarheid te zeg-
gen: Ik vond die knallende en knet-
terende fietsen wel gezellig. Die
jongens, die ze bestuurden, wisten
in ieder geval wat het betekende
leven in de brouwerij te brengen.
En dat is iets, wat ons toch niet
vreemd mag zijn! Vooral als er een
concert in de blauwe tent op het
Raadhuisplein werd gegeven, waren
die kinderlijk gekleurde fietsjes
juist de vrolijke ,noot in het geheel.
U moet bijvoorbeeld eens opletten
als u eens die mooie „Kindersym-

fonie" van Haydn beluistert, hoe
daarbij allerlei kinderlijke geluids-
effecten worden gegeven. Voelt u
waar ik heen wil? Die geluidsef-
fccten maken zo'n symfonie tot een
kindersymfonie; waren ze er niet
bij, dan was er niets bijzonders aan
dit werk. En u weet wel, als er er-
gens ter wereld geen plaats meer is
voor de kinders en hun duizend en
een uitingen van emotie, van vreug-
de, van verdriet en van levenslust
in het algemeen, dan wordt de we-
reld snel oud en met de wereld de
mensen, die geen gerucht meer
kunnen horen zonder een diepe
frons op hun voorhoofd te trekken.

Ik heb ze meegemaakt, die grap-
pige jongens met hun rappe vehi-
kels. Ze wisten soms niet hoe hart-
roerend ze waren als ze tijdens
een concert of zo maar gewoon
rondcirkelden in grote kudden of
dikwijls met lange rijen van de ene
patates frites-tent naar de ander
trokken. De eeuw van de techniek
laat niet toe dat er gelopen wordt,
dus de bromfiets is het enige wat
je overblijft als je nog niet aan een
rijbewijs voor een echte auto toe
bent.

En de jongens versierden 't leuk,
hoor. Ze zijn nu eenmaal gek op ge-
luiden, want als ze geen knetter-
harde geluiden meer horen, worden

ze bang. U kent wel het verhaal van
dat jongetje in het grote donkere
bos, dat hard begon te fluiten. Dat
heeft hier een beetje mee te maken.

Altijd waren die dingen ook ka-
pot, want op de een of andere ma-
nier hadden ze er wel voor gezorgd
dat er iets aan haperde. En dan
gingen ze van het Kerkplein een
openlucht reparatiewerkplaats ma-
ken. U kunt de olievlekken van
hun nijvere arbeid tev plaats nog
zien. Ik heb ook eens een agent in
een woeste sprint achter zo'n joch
op z'n bromfiets zien rennen. Brom-
fiets over de grond, jongen togen
de keien en agent ook in horizon-
tale houding om het tafereel te com-
pleteren. Dat was leven, vrienden!
En het publiek wachtte ademloos op
het ogenblik dat er geschoten ging
worden. Dat gebeurde net niet,
maar kornuiten van de knaap, die
naar het bureau moest, begeleidden
hem in z'n trieste gang naar de
Hogeweg. Het leek allemaal een
beetje op het Wilde Westen in het
klein.

En dat zijn we nu kwijt. Met een
enkele pennestreek van een top-
functionaris ter secretarie. Een ge-
meenteverordening wordt in elkaar
getimmerd en — de knetterjongens
zijn verdwenen en verblijden nu de
buitengewesten met hun vrolijk ge-
daver en geros.

En maken ze nu werkelijk zo veel
meer herrie dan 'de straaljagers en
radio Veronica? Maar dat zijn
door-serieuze dingen en deze jon-
gens maken er een spel van. Daar
zit 'm het verschil in.

De gemeente-overheid moet 't
zelf weten, maar het zal tam in ons
dorp worden.

BARTJE

de zege toen al voor het grijpen.
De uitslagen:
Klasse D:
1. W. H. Visser, Peugeot 203, 34 mi-
nuten 34,4 sec., gem. 109,153 km/u.;
2. R. Leppink, Renault Dauphine;
3. mevr. G. G. Heidendahl-Hartog,
Saab 96, op l ronde; 4. J. J. de Ruy-
ter, D.K.W. F-91, op 2 ronden. Snel-
ste ronde: Visser in 2 min. 13,8 sec.,
gem. 112,816 km/u.
Klasse E/F:
1. H. Blijdensteijn, Borgward Isa-
bella T.S., 33 min. 38,4 sec., gem.
112,178 km/u.; 2. J. A.- J. Heiden-
dahl, Peugeot 404; 3. „Kallaga",
Borgward Isabella T.S.; 4. M. Huis-
man, Volvo F-544; 5. J. Fonkert, M.
G. Magnette; 6. J. H. Olthuis, Peu-
geot 203; 7. B. van Zevenbergen,
Volvo P-544, op l ronde. Snelste
ronde: Blijdensteijn in 2 min. 11,6
sec., gem. 114.702 km/u.
Klasse G:
1. Ed. H. Swart met Fiat Nardi,
35 min. 38,4 sec., gem. 105,844 km.
2. Mevr. A. P. M. Vader-Vlaande-
ren met B.M.W. 700 Sport, op l
ronde. Snelste ronde: H. Swart in 2
min. 20 sec., gem. 107,819 km/u.

De derde wedstrijd — over 18 ron-
den — was voor de sport- en ren-
sportwagens. Schous nam met Vet-
ter en Oscar Rosenblatt vlak achter
hem, direct de leiding. Naast elkaar
kwamen de renners enige keren
voorbij de tribune. Schous verdween
uit de race na een mankement aan
de olieleiding van zijn wagen. Het
duel tussen Vetter en Rosenblatt
werd voortgezet en eindigde in een
overwinning van eerstgenoemde. Ro-
senblatt smaakte echter het genoe-
gen in zijn afdeling ook als eerste
te eindigen. De uitslagen waren:
Klasse H:
1. O. Rosenblatt, M.G.A., 38 min.
36,3 sec., gem. 117,304 km/u.; 2. Th.
Hezemans, Porsche 1300 S; 3. H.
Sligte, M.G.A., op l ronde.. Snelste
ronde: Rosenblatt in 2 min. 6,7 sec.,
gem. 119,138 km.
Special klasse I:
1. F. C. F. Dudok van Heel, D.K.W.
Speciaal, 41 min. 13,6 sec., gem.
109,844 km; 2. W. Roldanus, Pan-
hard Rensport, op l ronde; 3. H. J.
Mol, Panhard Special, op 3 ronden.
Snelste ronde: Dudok van Heel in
2 min. 8,2 sec., gem, 117,744 km.
Klasse K:
1. J. Vetter, M.G. Twain Cam., 38
min. 23,2 sec., gem. 117,974 km; 2.
R. van Nispen, Triumph TR in, op
l ronde; 3. J. A. van den Berg,
Triumph TR III, op l ronde. Snel-
ste ronde: Vetter in 2 min. l sec.,
gem. 124,75 km.

De vierde en laatste wedstrijd had
een spannend verloop Zestien wa-
gens namen er aan deel. Ben Pon
nam of fraaie wijze de leiding, ach-
tervolgd door Van Zalinge, die bui-
ten mededinging meereed. Laatst-
genoemde vergde echter te veel van
zijn wagen en moest in de zesde
ronde de strijd staken. Nu werd
Slotemaker een ernstige bedreiging
voor Pon, maar ook Slotemaker ver-
dween tenslotte van het toneel. Pon
moest nu zijn voorsprong verdedi-
gen tegen Hildebrand, die snel naar
voren kwam. ledere ronde verklein-
de hij zijn achterstand en in het
Scheivlak passeerde hij Ben Pon.
Hildebrand won tenslotte met een
voorsprong van ongeveer honderd
meter. De uitslagen van deze laatste
ontmoeting luiden:
Klasse L:
1. B. Pon, Porsche Carrera Abarth,
38 min. 41,4 sec., gem. 130,049 km;
2. R. Dooyes, Porsche Carrera; 3.
Ad. Bouwmeester, Porsche S 90;
4. J. L. Blonk, Porsche S 90, op l
ronde; 5. H. v.d. Ham, Porsche S 90,
op 2 ronden; 6. L. Beaulen. Lotus
Elite op 2 ronden. Snelste ronde:
Pon in l min. 52,8 sec., gemiddeld
133,819 km.
Special Klasse II:
1. A. Hildebrand, Lotus Steven, 38
min. 38,8 sec., gem. 130,194 km;
2. J. E. Alofs, Hirondelle, op l ron-
öe; 3. J. A. C. M. Deken, ATAF-
Porata, op l ronde ;4. M. Bijlsma,
M.G. Special, op l ronde; 5. C. J.
den Ouden.Cidoro, op l ronde; 6. J.
L. Simons, Porsche Rensport, op 2
ronden. Snelste ronde: Hildebrand
in l min. 52,1 sec., gem. 143/654 km.



Bekendmaking
Een ieder die bezwaren heeft tegen
het voorgenomen liuwelijk van de
Zweedse onderdane, Gord Marie-
Louise Sarnholm, geboren 10 juni
1941 Ie Solna, Zweden, en thans
wonend te Zandvoort, mot de Ne-
derlandse onderdaan Carel Eduard
de Bruin, geboren 8 apiil 1936 te
Amsterdam en thans wonend te
Zandvoort, wordt verzocht zo spoe-
dig mogelijk en uiterlijk 30 juni 1961
bij de Ambassade van Zweden zijn
bezwaren tegen dit huwelijk In te
dienen en to staven.
Den Haag, 15 juni 1961

Huize Bosch
Uitzending van

DÏMERS
Frankcstraat 33, Haarlem

Telefoon 02500-13527

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

304.3, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkecr, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogebedrijf C. "Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs Drukkerij,
Zandvoortse Courant
Achterweg l

(Vervolg van pagina 1)

ANWB OVERZIET 1960
Verkeezsproblemen

In het jaarverslag over 1956 stel-
de de A.W.B, o.m., dat de groei van
het verkeer het noodzakelijk maak-
te dat vóór 1970 plm. 550 km rijks-
weg als autosnelweg diende te wor-
den uitgevoerd, doch dat er een gro-
tere lengte zou moeten worden voor-
bereid. In 1960, na vier jaar reeds,
is gebleken, dat de verkeersontwik-
keling zich wederom onttrokken
heeft aan ogenschijnlijk redelijke
prognoses en deze verre heeft over-
schreden, zodat een verdergaando
uitbreiding van ons wegennet nood-
zakehjk is. Het uitzicht is geopend
op een wegenbouwprogramma van
1200 km autosnelweg dat, mits ge-
realiseerd in de daarvoor gestelde
vijftien jaar, in belangrijke mate zal
voorzien in de steeds dringender
wordende behoefte aan rechtstreek-
se en veiliger verbindingen.

Vooral do stedelijke verkeersvoor-
zieningen zijn door gebrek aan mid-
delen en mogelijkheden meer op de
verkeersontwikkcling achter ge-
raakt, dan het wegennet buiten de
bebouwde kom, schrijft de ANWB.
De toename van het gemotoriseerde
woon-werkverkeer heeft een klem-
mend parkeervraagstuk geschapen,
het massale invals- en uitgaande
verkeer heeft onvoldoende ruimte
en het aantal overbelaste kruispun-
ten neemt snel toe. De verkeersver-
beteringen in de grote steden zullen
met veel meer kracht dienen te
worden aangevat dan thans wegens
onvoldoende middelen mogelijk is.

Het jaarverslag wijdt uitvoerig
aandacht aan de parkeerproblemen
in de stadskernen en breekt nog-
maals een lans voor de parkeer-
schijf. Bovendien geeft de Bond een
overzicht van de te treffen voorzie-
ningen in nieuw te bouwen wijken
eii komt daarbij tot de slotsom, dat
voor een woonwijk van 20.000 inwo-
ners ruim 6,2 ha grond voor par-
keerdoeleinden moet worden ge-
reserveerd, zijnde 4 a 5% van de to-
tale oppervlakte van de woonwijk.

In augustus 1960 heeft Verbond
voor Veilig Verkeer een rapport
doen uitkomen, getiteld: „De brom-
fiets een probleem?" Hoewel de
A.N.W.B. waardering heeft voor de
wijze, waarop het rapport is samen-
gesteld en zich in algemene zin we
kan verenigen met enkele conclu-
sies uit het rapport, is de Bond hè'
echter niet eens met de stelling, dat
een wezenlijk bromfietsprobleem in
ons land niet zou bestaan. De A.N
W.B. meent zelfs van een „zorgwek-
kcnde ontwikkeling" te moeten
spreken. De korte, doch roerige ge-
schiedenis van de bromfiets spreekt
wel andere taal, zo zegt de ANWB
De technische evolutie van het
typische rijwiel met hulpmotor to
een volslagen motorrijwiel en de
duizelingwekkende groei van da<
taromfictspark, die zich nog onver
minderd voortzet, maken het sa
mengaan van tijwiel- en bromfiets
verkeer op onze rijwiclpaden bijzon
der hinderlijk, gevaarlijk en in fei
te onmogelijk. Er is een categorie
weggebruikers ontstaan die, als ge
heel genomen, kennelijk niet opgc
wassen is tegen de eisen welke hè
besturen van een bromfiets aan d'
berijder stelt en derhalve in abnor
maal hoge mate bij de verkeerson

Te koop: MOTOR 500 cc,
in goede staat, ƒ 250,—.
Tel. 2506 na 19 uur.
TE KOOP: kinderstoel, rie-
ten tuinstoelen, kl. ronde
tafel, armstoel, theetafel,
dienbak, bed met matras.
Wessel, De Ruyterstraat 4
flat l, telefoon 3098.
Te koop: Duitse kruïssna-
rige PIANO ƒ 650; verder
A.G.A. petroleum-radiateur
ƒ 30; kinderstoel ƒ 12,50;
box ƒ 12,50. Beek, Dr. C. A.
Gerkestraat 145, tel. 3412,
na 19 uur.
Te koop: BANKSTEL.

Mr. Troelstrastraat 25,
telefoon 2745.

Te koop: BAKPIETS.
Boekbinderij J. Alblas,

Haarlemmerstr. 13 achter,
telefoon 4124.

Daar kunt n heen
Monopole:

Maandag 19 en dinsdag 20 juni, 20
uur: film Der Zarewitsch
Woensdag SI en donderdag 22 juni,
20 uur: film Heimelijke verhouding

*
Concertgebouw Haarlem

Donderdag 22 juni, S.35 uur: Derde
Zomerconcert, dirigent Henri Arends,
soliste: Lidia Grychtolowna, piano.
Donderdag 20 juni, 8.15 uur: Buiten-
gewoon concert, dirigent Heriri
Arends, solist Eduardo del Pueyo,
piano.

*

Helicopter-terrein Wageniueg
Dinsdag 20 tot en met zondag 25
juni: rodeo-renbaan-circus Williams

gevallen is betrokken. Daarnaast is
er een groep jeugdige bromfietsers
die de rust en de veiligheid opzette-
lijk of wellicht onbewust, verstoren
door in groepen met groot misbaar
eindeloos rond te rijden of met sta-
ionair draaiende motor voortdurenc
uidruchtig gas te geven. Hoewel de

Vomfietsindustrie zich strikt aan de
echnische snelheidsbeperking houdt
s het mogelijk de rijsnelheid van
Ie bromfiets op te voeren en dit ge-
jeurt ook op vrij grote schaal. Bo-
vendien rijden er nog steeds enige
londerdduizenden bromfietsen, die
snelheden van 50, 60 of nog meer
kilometer kunnen halen.

De bromfiets heeft wel degelijke
verschillende problemen opgeroepen,
zo concludeert de A.N.W.B., die nog
geenszins opgelost zijn.

Weggebruiker opvoeden.
In oktober 1960 hield H.M. de

Koningin voor radio en televisie een
toespraak, waarin zij de omvang
van de verkeersongevallen en van
het daaruit voortvloeiende onzegba-
re leed schilderde, er op wees hoe
dom het is alleen op zijn rechten in
het verkeer te staan en daarbij zijn
plichten, die immers de rechten van
anderen zijn, na te laten.

Dit woord van bezinning is voor
de A.N.W.B. aanleiding in liet ]aar
verslag een beschouwing te wijden
aan de verkeersonveiligheid en aan
de verkeersopvoeding.. Wil deze op-
voeding systematisch ter hand wor-
den genomen, dan dient te worden
uitgegaan van een analysering van
het zo volledig uiteenlopende ver-
keersgedrag. Voorts dienen de pu-
bliciteitsmedia bij deze opvoeding
op veel grotere schaal dan tot dus-
ver geschiedt, te worden ingescha-
keld en de A.N.W.B. zegt er van
overtuigd te zijn, dat zowel op de
lagere als middelbare scholen aan
het verkeersonderwijs veel meer
aandacht zal moeten worden ge-
schonken en dat de kwaliteit van
het rij-onderricht aan aspirant-bo-
stuurders van motorrijtuigen sterk
moet worden verbeterd. Aangezien
dit laatste helaas voorlopig niet kan
worden verwezenlijkt,. bestudeerde
de Bond de mogelijkheid van een
„voortgezette rij-opleiding", waarbi;
in een cursus, welke door gekwalifi-
ceerde instructeurs wordt gegeven,
het verkeersinzicht en het rijpei!
van de automobilist wordt verbe-
terd. Doch naast de mens en zijn
tekortkomingen en gebreken spelen
ook het voertuig en de weg een be-
langrijke en vaak zelfs een beslis-
sende rol. De zorg voor een goede
en bedrijfszekere toestand van hè'
motorrijtuig behoort tot de verant-
woordelijkheid van de eigenaar o:
bestuurder. Heeft de weggebruiker
dus de plicht te trachten ongevallen
te voorkomen door oplettendheid, en
de kennis van de mogelijke gevaren
van het verkeer, maar het voorop
stellen van deze plicht mag de
overheid echter nimmer van haar
eigen verantwoordelijkheid afhou
don, zowel ten aanzien van wetge
ving en -handhaving als met be
trekking tot de door haar te tref
fen verkeerstechnische maatregelen
Dat deze maatregelen veelal onmid
dellijk na totstandkoming een dui
delijk aanwijsbaar gunstig resultaa
hebben ten aanzien van de verkeers
veiligheid, bewijst de A.N.W.B. aan
de hand van vele buitenlandse voor
beelden. De Bond acht het kennis
nemen van de resultaten van ver
verkeerstechnisch onderzoek i:
Amerika, Engeland en Duitslan<
nuttig en leerzaam, doch niet vol
doende. In Nederland moet men ko
men tot een eigen verkeersresearcl
van de specifiek Nederlandse ver
keersomstandigheden. Reeds mee
dan tien jaar heeft de A.N.W.B. tel
kens opnieuw de noodzaak betoog
van zulk een verkeerswetenschappe
lijk onderzoek. In 1960 wendde d
Bond zich tot de Minister van Ver
keer en Waterstaat met een uitvoe-
rig schrijven over de noodzaak van
een systematische en wetenschappe-
lijke studie van de verkeersonveilig-
heid. Het ligt nu in i*e verwachting,
dat in 1961 de eerste stappen zullen
worden gezet tot verwezenlijking
van een deel van de A.N.W.B.-voor-
stellen.

MEISJES
15 jaar en ouder, komt
eens naar onze nieuwe boek-

binderij Alblas.
Er zijn volop interessante
lichte werkzaamheden te
doen. Goede beloning, za-
terdags vrij.
Aanm. Haarlemmerstraat
ISachter, tel. 4124 of na
6 uur 's avonds: Ten Kate-
plantsoen 6.
Vakantie-woningruil
Zandvoort-Epe, Gld. (aug.)
Aang. vrijstaande villa in
eigen bos. Alle comfort.
Gevraagd: huis bij strand
Telefoon 06780-2314.

Diverse reparaties
LASBEDRIJF

Diaconiehuisstraat 9.

WERKSTER GEVRAAGD
Te verv. aan het Rusthuis
der Herv. Gemeente, Nieuw-
traat 10, tel. 3263.
e koop gevr.: MODER1S
KINDERLEDIKANT JE
Br. nr. 4501 bur. Z. Crt

Velo voor koelkasten
Jrote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoor

4 PITS GASPORNUIS te
toop, merk Etna.
Mr. Troelstrastraat 28.
tfet persoon zoekt ENKE-
LE DAGEN WERK p.w.,
n bezit van rijbewijs B-E.
Br. nr. 4601 bur. Z. Crt.

Fl. scholier, 17 jaar, zoekt
uli-aug. WERK. Br. nr.

4602 bur. Z. Crt.
No. 1199. 4 Kittige katjes,
;ezond door Felix, wensen

WOONRUIMTE. Bredero-
destraat 30, Zandvoort a.Z.
VELOREN ZATERDAG-
MIDDAG lila oorring. Te-
;en bel. terug te bez. Van
der Valk, Patrijzenstr. 36,
na 13.00 uur.
Flinke HULP of WERK-
STER voor 2 dagen p.w. a
ƒ 25,-. Brederodestraat 168.
Hotel Sonnewende, Troel-
strastraat 62, telef. 3088,
vraagt betrouwbare nette
KRACHT VOOR DE LIN-
NENKAMER van 8 tot 12
of van 9 tot l uur. Goed
loon. Prettig werk.
KAMER-WERKMEISJE
gevr. in kl. pension voor
juli en aug. van 9 tot l,
ƒ 25,- netto p.w. Tel. '2304.
TIEN RIJLESSEN (a 60
min) voor ƒ 47,50 of ƒ 6,-
a.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen gratis. Theorielessen
m. verkeersfllm. Erk. Rij-
school „De Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon 02500-10008.

Weg met die spit
en andere
rheumatische pijnen

Probeer

sSALONPAS
de pleister
met dieptewerking

Noordhollands Philharmonisch Orkest
Concertgebouw Haarlem - donderdag 22 juni - 8,15 uur

DERDE ZOMERCONCERT
Dirigent: HENRI ARENDS
Soliste: LIDIA GRYCHTOLOWNA, piano

Programma: Enesco - Roemeense rhapsodie no. 2;
Bartok - Roemeense volksdansen; Brahms - 7 Hon-
gaarse dansen; Grieg - 4 Noorse dansen; Grieg -
Pianoconcert.
Entree ƒ l,- (a.i.). Kaartverkoop Concertbureau' Al-
phenaar, Kruisweg 49, Haarlem. Tel. 10125.

Noordhollands Philharmonisch Orkest
Concertgebouw, Haarlem - donderdag 29 juni - 8.15 uur
BUITENGEWOON CONCERT
onder auspiciën van net Anjerfonds Noordholland

Dirigent: HENRI ARENDS
Solist: EDUARDO DEL PUEYO - piano

Programma: Toebosch - Feestelijke ouverture:
Tschaikowsky - Pianoconcert no. 1; Beethoven - Sym-
fonie no. 5.
Entree ƒ 5,— (a.i.) Kaartverkoop en plaatsbespreken
bij Concertbureau Alphenaar, Kruisweg 49, Haarlem,
tel. 10125. 's Maandags tot l uur gesloten.
Bij aankoop van twee kaarten de gramofoonplaat „De
keuze van de Prins" (vierde prijs van de grote lote-
rij van het Prins Bernhard Fonds) cadeau.

Bosch koelkasten
Model 1961

HOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,— nu ƒ 468.—
Type KG 140 T ƒ 608,— nu ƒ 518.—
Type GA 150 ƒ 648,— nu ƒ 558,—
Type GK 180 ƒ 858,— nu ƒ 728,—

5 jaar garantie

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 - TELEFOON 2484

Prachtige resultaten. Een-
voudig aan te brengen. Per
pakje ƒ 1,25 (10 pleisters).
Vraag drog., apoth. of, ook
voor inl., de imp.
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat 55 a-b-c-,
ROTTERDAM 6.

AUTOVERHUUR
ZANDVOORT"55

Verhuur van nieuwe Ooel
Rekords en nieuwe Votós-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

GEVRAAGD
voor klein atelier in Amsterdam:

leerling modinettss
tevens gevorderde sfiksters
Hoog loon, goede soc. voorzieningen en gratis vervoer.
Aanmelden, dagelijks tussen 18.30-19.30, Halewijn,
Helmersstraat 17 of Zuiderstraat 12a.

H.H. Hotel-café-rest.- en pensionhouders
w Duitse gasten origineel Duits bier

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

Definitieve datum
De uitgestelde turndemonstratie
van de Kennemer Turnkring ter ge-
legenheid van haar 50-jarig bestaan
is nu definitief vastgesteld op za-
terdag 24 juni a.s. De demonstratie
wordt gehouden in het Noorder-
sportpark te Haarlem.

Het programma heeft geen wijzi-
ging ondergaan. De vastgestelde
oefening met bruggen, banken en
klimpalen voor de O.S.S.-jongens en
het kastspringen voor de O.S.S.-
meisjes blijft dus gehandhaafd.

Zandvoortse Bridgeclub
Het winterseizoen 1960-'61 van de
Zandvoortse Bridgeclub werd verle-
den week afgesloten met een drive
om prijzen. De prijswinnaars wa-
ren:
A-lijn: 1. fam. van Eckelt, 51 p.;
2. Peen-Stor, 49</2 P-; 3. mevr.
Spoelder-Jongbloed, 48i/2 p.

B-lijn: 1. Kiewiet-Klomp, 50i/., p.;
2. fam. Coops, 46>/2 P-; 3. dames
Kerkman-van Straaten, 49 p.

C-lijn: 1. Van Dartelen-van Laar,
76i/2 p.; 2. fam. Paardebek, 631/, p.;
3. dames Plugge-Zurcher, 58 p.

D-lijn: 1. dames Sneiders-Bos,
50i/„ p.; 2. dames Berkhout-den
Belder, 47 p.; 3. mevr. van Praag-
Hulskemper, 45i/2 p.

Tennisclub „Zandvoort"

Het vierde team van T.C.Z. promo-
veerde zondag naar de 3e klasse na
een 5-3 overwinning op Juliana l uit
Hoorn. Na de 4 singles en 2 mixen,
de stand was 3-3, ging het er om
spannen. De dubbel, voor Zandvoort
gespeeld door de heren E. Barten en
H. Kempenaar ,werd een 3 sets-
overwinning (4-6; 6-1; 6-4)

De laatste partij dames dubbel
moest dus een beslissing brengen.
Mevrouw T. v. Tilburg en mevrouw
N. v. d. Boogaard hadden een zware
taak. Nadat hun eerste set met 3-6
verloren ging, slaagden zij er in de
tweede set in een 7-5 overwinning
om te zetten. De laatste en beslis-
sende set was wel bijzonder span-
nend. De dames weerden zich uit-
stekend en wisten een 6-2 overwln-
ning te behalen, hetgeen tevens een
promotie naar een hogere klasse
betekende.

P.V. „Phoenix"
De p.v. „Phoenix" hield j.l. zondag
een wedvlucht vanaf Tergnier over
een afstand van 314 km. Gelost om
5.50, arriveerde de eerste duif om
9.36 uur.
J. Donker l, 9.
R. van Gijtenbeek 2.
R. Engelander 3, 5.
Th. v.d. Meulen 4, 6, 7," 11.
C. Koper 8, 12.
J. de Leeuw 10.
J. Koper 13.

P.V. „Pleines"
P.V. Pleines hield j.l. zaterdag een
wedvlucht vanaf St. Vincent over
een afstand van 1100 km. Gelost op
vrijdag om 13 uur, arriveerde de
eerste duif zaterdag om 14.20 uur.
A. H. Daane werd no. 1.

J.l. zondag werd een wedvlucht
gehouden vanaf Tergnier. Gelost om
6.40 uur, arriveerde de eerste duif
om 9.36 uur.
K. Driehuizen l, 3, 4.
A. Molenaar 2.
C. Visser 5, 8.
G. Driehuizen 6, 9.
K. Kramer 7, 11.
A. Dorsman 10.

Let op uw zaak
Grote verontrusting in Heemschut-
kringen over de naaste toekomst
blijkt uit het zojuist verschenen
vijftigste jaarverslag van de Bond
Heemschut. Verontrusting omtrent
de „onverzadigbare moloch, het
verkeer", de verouderde natuur-
schoonwet en de verontreiniging
van de Nederlandse binnenwateren.

„Het ontstellend gemis aan cultu-
reel bewustzijn in de bestuurlijke
sector der gemeenten openbaart
zich in het aanzien der oude binnen-
steden", zo wordt in het jaarver-
slag gesteld. „Er zijn grote en in-
grijpende wijzigingen op til in tal
van plaatsen, die het karaktervolle
gezicht van de steden en dorpen met
voeten treden. Wij wekken de bur-
gerij op, allerwegen achtzaam te
zijn en gedegen kennis te nemen
van vaak indrukwekkend aandoen-
de, maar in wezen schemerig ge-
houden vernieuwingsplannen".

In het najaar zal een rijk ge-
illustreerd gedenkboek verschijnen
ter gelegenheid van het vijftigjarig

Negen aanrijdingen
In het afgelopen weekeinde vonden
negen verkeersongevallen plaats.
Persoonlijke ongelukken deden zich
hierbij niet voor.

Verdwenen fiets
Een garagehouder heeft bij de poli-
tie aangifte gedaan van diefstal van
zijn fiets, die hij had neergezet bij
een duinpad nabij het rijwielpad
naar Noordwijk.

Een inwoner van. Duisburg deed
aangifte van beschadiging van zijn
auto.

Te jong
Tegen een 15-jarig meisje werd dit
weekeinde proces-verbaal opge-
maakt omdat zij op een bromfiets
reed. De bromfiets werd in beslag
genomen. Beneden de leeftijdsgrens
van 16 jaar geldt een verbod voor
het besturen van een bromfiets.

Concert door N.Ph.O.
Maandag 10 juli a.s. zal het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest on-
der leiding van Henri Arends een
concert geven in de Hervormde
Kerk te Zandvoort.

Het programma vermeldt de vol-
gende werken: Concerto grosso in
•D gr. t., F. Bonporti; Symfonie nr.
34 „Salzburger", W. A. Mozart;
Hoornconcert no. 3, W. A. Mozart;
Symfonie no. l, L. van Beethoven.
De eerste hoornist van het orkest
Iman Soeteman zal als solist optre-
den. Voor de plaatsing van het or-
kest in de kerk zullen bijzondere
voorzieningen worden getroffen.

Het concert wordt in samenwer-
king met de stichting Touring
Zandvoort georganiseerd door de
stichting Culturele Kring 't Helm.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Antoine - Ware verhalen
Davenport - Mijnheer de gouver-

nante
Mahieu - Tjoek
Waltari - Antero
Kaus - Luxusdampfer
Keyes - Dinner at Antoine's
Ontwikkelingslectuur
Brakell Buys - Gestalten uit de Per-

zische mystiek
Constandse - Het lot belooft geen

morgenrood
Schubert - Straling en stralings-

gevaar
bestaan van de Bond Heemschut. Sijes - De Februarl-staking
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Conclusie van onderzoek

Minder verkeersongevallen
door lagere snelheid

Het aantal verkeersongevallen — uitgaande van' een voor een bepaald
jaar gegeven patroon — wordt voornamelijk bepaald door wijzi-
gingen van de verkeersintensiteit; slechts ingrijpende maatregelen
kunnen deze samenhang doorbreken. Tot deze ingrijpende maatregelen
valt vrij zeker te rekenen de met ingang van l november 1957 inge-
voerde snelheidsbeperking. '

Dat is de conclusie van een korte
bijdrage in het maandschrift van
het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek van mei 1961.

In verband met de regelmatige
stijging van het aantal verkeerson-
gevallen, werd het ingang van Ino-
vember 1957, de maximumsnel-
heid voor het verkeer met motorrij-
tuigen in de bebouwde kommen
vastgesteld op 50 km per uur. Het
is begrijpelijk, zo leest men, dat
door velen, de vraag wordt gesteld
of en zo ja in, hoeverre deze op
zichzelf vrij ingrijpende maatregel
effect heeft gesorteerd.

In de Statistiek van de Verkeers-
ongevallen 1958-1959, welke binnen-
kort zal verschijnen, is nu getracht
deze vraag te beantwoorden. Daar-
bij is uitgegaan van de gedachte,
dat het aantal verkeersongevallen
door een groot aantal factoren,
waarvan er slechts enkele statis-
tisch te kwantificeren zijn wordt
bepaald. Het onderzoek is daarom
gericht op het vaststellen van een
tendentie voor de jaren, vooraf-
gaande aan 't invoeren van de ma-
ximumsnelheid en een extrapolatie
over de daarna volgende jaren, één
en ander onder de veronderstelling,
dat de invloed van de niet-gekwan-
tificeerde factoren zich in de loop
der jaren niet of slechts geleidelijk
heeft gewijzigd. Het bepalen van
deze tendentie is gebaseerd op de
gedachte, dat de belangrijkste fac-
tor, welke het aantal verkeersonge-
vallen bepaalt, wordt gevormd door
de verkeersintensiteit. ~ *

Met behulp van een mathematisch
model is nu het aantal verkeerson-
gevallen berekend, dat op grond
van de ontwikkeling van de ver-
keersintensiteit der afzonderlijke
categorieën weggebruikers in de pe-
riode 1948-1959 zou kunnen worden
verwacht. Vergelijking van deze
aantallen met de aantallen ver-
keersongevallen, die zich in deze
jaren voordeden, leidt tot een inte-

- ressant resultaat.

Het blijkt n.l. dat voor de jaren
1948 tot 1956 een zeer nauw ver-
hand bestaat tussen het werkelijke
en het berekende aantal verk'eers-
ongevallen. Voor de jaren 1957 tot
1959 en met name voor de laatsce
twee jaren blijft 't werkelijke aan-
tal zeer belangrijk beneden het be-
rekende aantal.

Het verschil tussen 't werkelijke
en het berekende aantal beliep in
1957: 6,5%, in 1958: 13,4% en in
1959: 15,4%:

Het is zonder meer wel duidelijk,
dat er voor deze jaren van een veel-
betekenende verbetering van de re-
latieve verkeersveiligheid gesproken
kan worden, zo zegt de publicatie.
De thans beschikbare voorlopige
cijfers over 1960 wettigen de ver-
wachting, dat de procentuele afwij-
king tussen het werkelijk en het
berekend aantal in 1960 geringer
zal zijn dan in de beide voorgaande
jaren en rond 10% zal bedragen.

Prins Bernhard 50 jaar
Ter gelegenheid van de 50e verjaar-
dag van Z.K.H. Prins Bernhard op
donderdag 29 juni a.s., wordt in de
avonduren een feestconcert gegeven
in de muziektent op het Raadhuis-
plein door de Tirolei'kapel „De Al-
penjagers" uit Haarlem.

Dit concert, dat zal worden aan-
geboden door de Oranjevereniging
Zandvoort, begint om 20.30 uur.

Benoemd in Krommenie
De heer R. de Jong, hoofd van het
gemeentelijk verzorgingshuis aan de
Swaluëstraat, is met ingang van
l juli benoemd tot hoofd van een
verzorgingshuis in Krommenie.

Agenda
voor de openbare vergadering van
det raad van de gemeente Zandvoort
op dinsdag 27 juni a.s. om 20.00 uur.
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen enz.
4. Aangaan vaste , geldlening ad

ƒ 500.000,- met de rijkspostspaar-
bank.

5. Verlenen van medewerking tot
aanschaffing van meubilair voor
de St. Agatha kleuterschool.

6. Vaststelling uitbreidingsplannen
„J3" (Bredrodestraat enz.); „D6"
(Julianaweg enz.) en Kostverlo-
renstraa£ (deel A).

7. Vaststelling kampeerverordening
en wijziging politieverordening.

8. Rondvraag.

Afscheid na 42 jaar
Zondag j.l. heeft de parochie St.
Agatha officieel afscheid genomen
van de R.K. zusters Francisca-
nessen, die gedurende 42 jaar hun
werkzame taak in de parochie-
gemeenschap hebban vervuld. Het
moet voor de R.K. gelovigen 'n aan-
gename verrassing zijn geweest nog
eens hun oud-pastoor P. van Diepen
het H. Misoffer te zien opdragen.
Dit gebeurde 's morgens te 9.00 uur
in de overvolle kerk, waar Em.
pastoor Van Diepen de Hoogmis
celebreerde ter intentie van de ver-
trekkende zusters, die allen hun ver-
trouwde plaats in het kerkgebouw
hadden ingenomen.

Pastoor A. Cleophas had zijn

Drie cursussen in Bentveld
georganiseerd door de A.G. der Woodbrookers

Drie zomercursussen staan op het programma van de Arbeidersge-
meenschap der Woodbrookers te Bentveld. Cursussen voor hen, die
de vakantie niet alleen als ontspanning willen genieten, maar ook een
gedeelte willen reserveren voor inspanning. De inspanning van het
luisteren en het aktief deelnemen aan de cursussen rond een aktueel
onderwerp.

Er is daarnaast volop gelegenheid
van de natuur te genieten — Bent-
veld ligt dicht bij de zee en de
duinen.

De middagen zijn geheel vrij.
Kinderen kunnen worden meegeno-
men. Leiding is voor hen aanwezig,
zodat de deelnemers in alle rust
naar de lezingen en voordrachten
kunnen luisteren.

Hier volgt het programma: v

Vakantiecursus l, 29 juli-5 augustus
.„Z>e mens op reis"
Thema's: reizen - waarom gaat een

mens op reis? - mej. dr. J. L.
Klink.
De sociologische aspecten van het
reizen - prof. dr. W. Banning.

- Op reis door de literatuur - ds.
Wit; reizen door Europa's mu-
sea - Louis Gans.
De mensheid op weg - prof. dr. B.
Delf gauw (gevr.)
De ontdekkingsreizen der mens-
heid - G. Wijling.
„Voetreis naar Rome" - voor-
dracht Johan Schmitz.

Verder ontdekking van eigen reis-
vermogen, spel, muziek en excursie.
Leiding, de heer en. mevr. ds. Jan
Wit en mej. ds. W. H. Buijs.

Vakantiecursus 2, 5-12 augustus
„Wij willen vrij zijn"
Thema's: vrijheid en gebondenheid -

ds. J. L. Springer.
Het begrip vrijheid in het exi-
stentialisme - prof. dr. G. van
Niftrik.
De maatschappelijke en politieke

• vormgeving van de vrijheid - H.

M. van Randwijk.
Tekenen en schilderen als expres-
sievorm - M. Krabbé.
De pers en de vrije menings-
uiting - J. Aarse.
Vrijetijdsbesteding - H. Wielek.
De problematiek van de van vrij-
heid beroofde mens - dr. J. van
der Grient.
Het vrijheidsprobleem in de op-
voeding.

Op zondagavond geven Nap de
Klein, viool en mevr. Liesbeth Rüm-
ke-Hoppen, piano, een concert. Vrije
expressie, excursie en spel staan
ook op het programma.

Leiding de heer en mevr. C.Staas-
Roozen en' mej. ds. W. H. Buijs.

Vakantiecursus 3, 12-19 augustus
„Ik zie wat jij niet ziet"
Thema's: Cultuur scheppen - op-

dracht aan de mens - mej. ds. W.
H. Buijs.
De film als kunstwerk (met f Urn)
H. Wielek.
De componist en zija werk - P.
Chr. van Westering.
De muziek van de 20e eeuw -
Z.E. heer A. J. M. Asselberg.s.
De dichter verbeeldt en ver-
woordt - Ad den Besten.
Het toneelspel en de acteur - H.
Tiemeyer.
Beelden met de handen o.l.v. Fred
Aldenbergr.
Het palet van de schilder.

Ook hier weer eigen expressie, mu-
ziek, excursie, enz.

Leiding: de heer„ert mevr. C. Ter-
maat-Bartelds en mej. ds. , W. H.
Buijs.

voorganger gelegenheid gegeven een
afscheidswoord van de kansel af tot
de zusters te richten. In een harte-
lijke toespraak releveerde oud-
pastoor Van Diepen het omvangrijke
en vooral zegenrijke werk, dat de
zusters sedert 1919 in de gemeente
Zandvoort hebben verricht, van
welke arbeid hij 25 jaar lang getuige
mocht zijn. Hij prees hun beschei-
denheid van optreden' en de liefde-
volle wijze, waarop zij altijd hun
taak hadden verricht, of'dit nu was
in huize Sterre der Zee of bij het
onderwijs. Hij wenste de zusters
Gods rijkste zegen in de toekomst.
Van twaalf tot een uur had daarna
een receptie plaats in het parochie-
huis. Hier waren de zusters wederom
tegenwoordig en bij hen had zich
gevoegd de prov. overste van de
kloostergemeenschap, Moeder Dolo-
rosa.

Namens het kerkbestuur sprak
pastoor A. Cleophas de zusters toe
en hij zei het te betreuren dat zijn
komst te Zandvoort samenviel met
het vertrek van de zusters, met wie
hij gaarne zou hebben samenge-
werkt in het belang van de paro-
chie. Met grote waardering spraft
hij over de vruchtbare arbeid, die
door de zusters op velerlei terrein
in Zandvoort is verricht. Spreker
overhandigde aan elk van de zusters
een boekwerk, welk geschenk de
dank vertolkte van het kerkbestuur.

Na de pastoor voerden nog het
woord de heer W. Bosman namens
de Stichting Huize Sterre der Zee en
de heer W. v. d. Mije namens de
parochiegemeenschap St. Agatha.

De laatste spreker had nog een
'dankbare herinnering aan de zus-
ters, die zijn vader in de bezettings-
jaren in huize Sterre der Zee ge-
legenheid hadden gegeven zijn be-
drijf (pantoffelfabriek) klandestien
voort te zetten! Zijn geschenk kon
dan ook niet zinvoller zijn, want hij
overhandigde aan ieder van de ver-
trekkende zusters een warm en
passend produkt van zijn fabriek!

Namens de zusters sprak hier-
na Zuster Euphronia een dank-
woord en zij betrok allen daarin, die
zolang en speciaal in de dagen,
welke voorafgingen aan dit af-
scheid, de zusters waardering, sym-
pathie en dankbaarheid hebben ge-
geven.

Talrijke parochianen en ingezete-
nen van Zandvoort Kwamen hierna
persoonlijk nog afscheid van de
zusters nemen. Het gemeentebestuur
had zich in een dankbrief tot de
zusters gericht en deze woorden doen
vergezellen van een prachtige fruit-
mand.

Het leven gaat verder en zeker in
een plaats als de onze zijn er aller-
lei factoren, die de aandacht weer
opeisen en tevens gericht houden
op de toekomst. Maar toch zal men,
midden in het jachtende gedoe van
het drukke badseizoen, nog wel eens
even terug denken aan de zusters,
die een apart cachet aan Zandvoort
gaven.

H.W.

Abraham Kuyper, getekend door Albert Hahn

Onlangs heeft men kunnen vernemen uit de mond van dr. W. P. Berg-
huis, voorzitter van de A.R. Partij, dat de politieke spot, zoals die in
ons land wordt bedreven door Wim Kan, de grens van het ontoelaatbare
heel dicht nadert, zo niet overschrijdt.
Volgens de heer Berghuis mag de -manier, waarop de heer Kan soms
met de minister-president omspringt zeer geslaagd schijnen, maar het
gaat soms een gebrek aan respect voor liet ambt bij anderen veroor-
zaken.
Op dit punt neemt de huidige A.R.P.-voorzitter dus een heel wat stug-
ger en minder elastisch standpunt in, dan zijn illustre voorganger en
oprichter van de A.R.P., dr. Abraham Kuyper. Deze door de Anti's zo
beminde leermeester en leider, die men toch zeker niet mag verdenken
van een tekort aan respect voor het ambt, kon de spot van tijdgenoten
op zijn persoon en politiek zeer goed appreciëren. Een spot die heel wat
bijtender en venijniger was dan de mild ironische kwalificaties van
Wim Kan. De door Albert Hahn subliem getekende en kervende spot-
bladen, waarop minister-president Kuyper genadeloos wordt afgebeeld
als „Abraham de geweldige" en „Abraham de naaktloper", laten aan
duidelijkheid niets te wensen over.
Of deze hardhandige caricaturen het gezag toentertijd hebben aan-
getast, of het respect voor het ambt gedevalueerd, daarvan is nooit
iets gebleken. Maar wel was Abraham Kuyper een politieke figuur en
ambtsdrager, die zich de spot op zijn persoon en beleid kon permit-
teren. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse politici anno 1961, die
zich de spot op hun persoon eij politiek- blijkbaar niet meer kunnen
veroorloven en protest aantekenen.
Een protest, dat hen opnieuw tot een dankbaar mikpunt maakt van de
so gewraakte spot.

Pas op uw honden
Het bestuur van het Strandschap
Zandvoort kwam m net begin van
deze week in vergadering bijeen.
Aan de orde kwam o.a. een voorstel
om in de verordening ordemaatrege-
len een bepaling op te nemen, ge-
richt tegen het veroorzaken van
hinder door honden op het strand.
Aan deze discussie werd ook deelge-
nomen door een waarnemer van ae
gemeente Bloemendaal, de wethou-
der mr. J. C. C. W. Hijszelcr. Dit
ingevolg een eerder gedane toezeg-
ging dat Bloemendaal een waarne-
mer zal kunnen zenden naar de ver-
gadering van het Strandschap,
waarin onderwerpen aan de orde
komen, die ook voor het Bloemen-
daalse strand van belang kunnen
zijn.

Uitvoerig werd van gedachten ge-
wisseld over de noodzaak van het
invoeren van een desbetreffende bc-
paling. Een absoluut verbod van het
hebben van honden op het centrale
gedeelte achtte men, althans voor
het huidige strandseizoen, niet op-
portuun. Evenmin een verbod om
honden op het strand los te laten
lopen. Teneinde echter de politie in
staat te stellen verbaliserend op te
treden tegen excessen, besloot het
Strandschapsbestuur de verordening
ordemaatregelen aan te vullen met
een bepaling die de houders van
honden verplicht, zodanig toezicht
uit te oefenen, dat deze honden op
•het strand geen hinder voor aldaar
aanwezige personen of schade aan
aldaar aanwezige goederen kunnen
veroorzaken. Als mocht blijken dat
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deze bepaling niet voldoet zal het
bestuur van het Strandschap over-
wegen een algemeen verbod voor
honden voor het centrale strand-
gedeelte in overweging nemen.

Wagen in vlammen
J.l. woensdag is op het circuit een
wagen, bestuurd door de 19-jarige
student V. uit Voorburg, nabij het
tijdwaarnemershuisje over de kop
geslagen. Even nadat de bestuurder
de auto had verlaten vloog de mo-
tor in brand. De inmiddels gewaar-
schuwde brandweer kon alleen maar
nablussen, de wagen was volkomen
verbrand. Het wegdek werd door de
hitte van het vuur ernstig be-
schadigd.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

juni berijdbaar
25 0.33 8.30 13.06 21.— 4.30-11.—
26 1.26 9.30 13.57 22.— 5.30-12.—
27 2.15 10.— 14.44 22.30 6.30-12.30
28 2.59 11.— 15.28 23.30 7.00-13.30
29 3.44 11.30 16.15 24.- 7.30-14.—
30 4.30 -.- 17.01 12.30 8.30-15.—
juli
l 5.17 1.— 17.47 13.— 9.00-15.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Burgerlijke Stand
16 juni-22 juni 1961

Geboren: Rikje Christina, dochter
van P. Jansen en P. A. Kuipers;
Ronald Peter, zoon van H. A. Bak-
ker en A. Koper; Christina, dochter
van K. C. Visser en A. B. M. Dissel.

Ondertrouwd: Johannes van der
Veen en Johanna Wilhelmina Tellier

Getrouwd: Dirk Hcrmanus Schoe-
maker en Irmgard Emma Pauline
Pastern.

Overleden: Johanna Sara Baren-
dina Friedrichs, oud 75 jaar, gehuwd
geweest met Jacob Marius Witmond

Geboren buiten de gemeente: Elsje
en Cornelia, dochter van W. van
Duijn en C. Bekkering; Patrick Al-
bertus, zoon van J. A. Vossen en
C. M. L. Kuipers; Leon, zoon van
A. Kemper en E. B. Waterman.

Overleden buiten de gemeente:
Clazina Cornelia Bluijs, oud 71 jaar,
gehuwd met P. Koper.



Mensen en zaken
Pers-komkommers bestaan drie
weken niet
Juist in een tijd dat de kranten na-
genoeg geen nieuws van enig be-
lang bevatten en de redaktiebureaus
't toneel zijn van klaverjaspartijen,
gaat de Tour de France beginnen!
En u moet eens opletten met hoe-
veel gretigheid de krantenmensen
zich op dit evenement werpen. Dagen
van te voren begint het al: de ploe-
gen worden gepubliceerd, de kansen
van elk van die ploegen en ook van
iedere deelnemer afzonderlijk wor-
den afgewogen en aan de hand van
vorige jaren en conditie van het
ogenblik, besproken. En overmorgen
gaat het circus op volle toeren
draaien. Dan zullen weer allerlei
speculaties gemaakt worden en de
Tour zal het gesprek van de dag
vormen.

Even zijn we geneigd de rest te
vergeten, zelfs de problemen, die
zich rond de kwestie Berlijn gaan
opstapelen of de spanningen ten op-
zichte van de houding van president
Soekarno. Er is zoveel te doen in de
wereld, dat je best kan vergeten ter
wille van de wielerronde! '

En misschien is dat ook maar
goed. Waarom zouden wij ons niet
werpen op het brood en de spelen,
dat de. Romeinen ons voorzetten.
Het is zomer — u merkt dat de
zomer dit jaar nogal lang op zich
liet wachten — en de mensen willen
nu eenmaal eens wat anders.

Het is te verwachten dat de
etappe-winnaars wederom een al dan
niet geestdriftige kus van een plaat-
selijke schone zullen krijgen, dat zij
(de winnaars) daarbij schaapachtig
zullen grijnzen en dat de schonen
met de rug van hun hand even
hun lippen zullen beroeren. Het is
tevens te verwachten dat de hitte in
de zuidelijke regionen moordend zal
zijn, dat er- gezwoegd en gezweet
zal worden, dat de ploegbazen ern-
stig of grinnikend zullen kijken, dat
de ravitaillering wel of niet zal
kloppen en dat de gele trui-houder
met spijt of bewondering op z'n
achterwieltje zal worden gekeken.
En Chroesjtsjef kan dreigen wat-ie
wil, de aandacht afleiden van de
Tour de France zal hem niet luk-
ken! Wie dat zou kunnen, zou zo'n
enorme kei van een vent moeten
zijn, dat die alle attentie zou op-
eisen. En dat zou inhouden dat zo'n
figuur de krant op z'n eentje zou
vullen. ,

Wedden dat er vanavond weer iets
over de Tour in uw krant staat?

MOMUS

Verkennen van eigen land
in de vakantie

De Algemene Nederlandse Vereniging vooi Vreemdelingenverkeer heeft
een aantal vakantietochten door Nederland uitgestippeld. De route
van de tochten kan men beschouwen als kleine excursies door de
mooiste streken van ons land.

100 kilometer -molentocht in Noord- 45 kilometer tocht door de provincie

Pracht handen
Tube 95 et Harnea-Gelei

Noordholland koopt landgoed
Provinciale Staten van Noordhol-
land hebben dinsdag besloten het
landgoed Leyduin te Vogelenzang
voor ƒ 800.000,— aan te kopen.

Over de wijze waarop het terrein
zal worden geëxploiteerd, is nog
geen definitieve beslissing genomen.
De keuze zal gaan tussen het Am-
sterdams Waterleiding bedrijf, de
stichting Kennemerland en het pro-
vinciaal waterleidingbedrijf Noord-
holland. Het Is waarschijnlijk dat er
een kleine toegangsprijs zal worden
geheven.

Geslaagd voor diploma
De heer W. Meerwijk, werkzaam op
de secretarie afdeling registratuur,
is geslaagd voor het diploma Ge-
meenteadministratie I.

*
De hoer J. P. Rietdijk, werkzaam
bij de dienst van publieke werken,
is j.l .donderdag geslaagd voor het
diploma straatmaker B.

Jaarvergadering O.H.v.Z.
De toneelvereniging „Op hoop van
zegen houdt maandag 26 juni a.s. in
„Ons Gebouw" de jaarvergadering.

Holland van Amsterdam uit.

Amsterdam—Zaandam (van ouds-
her centrum van water- en indu-
striemolens) — Koog aan de Zaan
(met molenmuseum) — Wormer-
veer — Oost Knollendam — De
Rijp — Gi'aft (vroeger centrum van
walvisvaarders met huizen in 16e en
17e eeuwse stijl) — Groot Schei--
mer (op weg waar naar toe vele
p:-achtige windmolens, die 300 jaar
geleden de daar gelegen meren
droogmaalden) — 'via Stompetoren
naar Alkmaar (op weg naar Alk-
maar bevinden zich nog vele molens
waaronder een graanmolen in vol
bedrijf. Elke vrijdagmorgen tot en
met de laatste vrijdag in september
is er in Alkmaar kaasmarkt — door
het prachtige Noordhollandse land-
schap via Oterleek en Averhorn. naar
Hoorn — - Edam (Het Edam's
Museum) via Monnikendam (café-
restaurant „De Stuttenburgh" met
collectie antieke speelkasten en mu-
ziekdozen) terug naar Amsterdam.

05 kilometer tocht door liet Zuia-
-hollandse polderlandschap van Den
Haag uit. < .
Den Haag — Voorburg — over de
autosnelweg tot op de hoogte van
Woerden — zuidwaarts langs het
riviertje de Linschoten naar Oude-
water (Heksenwaag) — Goejanver-
welle (sluis) — Haastrecht — in
z.o. richting langs het schilderach-
tige riviertje de Vlist naar Schoon-
hoven (zilverstad met „edelam-
bachtshuis", waar met de hand ver-
vaardigde zilveren .voorwerpen zijn
tentoongesteld alsmede een werk-
plaats van de vroegere zilversmid)
— Ammerstol — Bergambacht —
Berkenwoude (jaarlijkse ringrijderij
in september) — Stolwijk — Gouda
(St. Janskerk met Goudse Glazen
en iedere donderdagmorgen t.m.
de laatste donderdag in september
kaasmarkt met film over kaasbe-
reiding en kaasproeven in het
Waaggebouw) — over de autosnel-
weg terug naar Den Haag.

65 kilometer tocht.door het bos- en
heidelandscliap •uan Drente van
Meppel uit. ~ '
Meppel — in n.o. richting naar Rui-
nerwolde — bij het bij Rulnerwolde
gelegen dorpje Dijkhuizen linksaf,
over de Dr. Larijweg (waarlangs
oude Saksische boerderijen) en ver-
volgens weer over de hoofdweg naar
Ruinen — Eursinge — Spier (in de
bossen van Spier radiotelescoop) —
via Lhee (links van de v/eg er naar
toe in de bossen het „Leebroeker-
zand") naar Dvvingelo (havezathe
„de Oldegaerde") — de weg volgen
naar de Drentse
langs deze vaart

Hoofdvaart —
zuidwaarts via

Wittelte naar Uffelte — door Uffelte
links via verharde binnenwegen
naar Havelte — via Nijeveen terug
naar Meppel.

Utrecht van Utrecht uit.
Utrecht — langs de Amsterdamse
straatweg rechtsaf naar Zuilen
(kasteelmuseum „Zuilen") — in het
dorpje Zuilen linksaf — de kronke-
lende Vecht volgen langs Maarssen
en Brcukelen (aan weerskanten van
het water prachtige patriciërshui-
zen uit de 17e en 18e eeuw) —
Nieuwersluis — vóór Loenen rechts
de grote weg op naar Oud-Loos-
drecht (watersportcentrum) — de
weg volgen en bij een splitsing
rechtsaf richting Nieuw-Loosdrecht
(kasteelmuseum. „Sijpesteyn") —
daarna even terug en rechtsaf de
Nootweg op, die voert naar de Hil-
versumse Straatweg via Hollandse
Rading eni Groenekan terug naar
Utrecht.

32 Mlometertocht door het Gelderse
heuvelgebied van Arnhem uit
Arnhem — via Velp en De Steeg
— bij het kerkje van De Steeg
linksaf — langs het schilderachtige
„Lappendeken" (glooiend land-
schap van verschillend getinte ko-
renvelden) en „de Onzalige Bossen"
(de meest ongerepte bossen van de
Veluwe) — door het bos gaat de
weg voortdurend omhoog en een-
maal op het hoogste punt aange-
komen ontrolt zich een uniek heu-
vellandschap voor de ogen van de
bezoeker—(op" heldere dagen heeft

men er een uitzicht tot ver in
Duitsland) — van dit punt af naar
Zijpenberg, (de hoogste top van de
Zuidelijke Veluwezoom) ~^- en terug
naar Arnhem via het park van Ro-
zendaal (de „Bedriegertjes").

Uf5 kilomelertoclit door het hart
van Brabant van Oisterwijk uit
Oisterwijk — in zuidelijke richting
langs een mooie bosweg' naar Moer-
gestel — over het Wilhelminakaiiaal
via Houtakker door een rijk met
bomen begroeid landschap naar Hil-
varenbeek (oude Vrijthof) — Es-
beek (landgoed „De Utrecht" en
natuurreservaat „De Hertgang") —
terug naar Hilvarenbeek — in oos-
telijke richting naar Diessen —
Middelbeers — Oostelbeers — de
ophaalbrug over het Wilhelmlnaka-
naal over naar Oirschot (prachtige
marktplaats) —richting Boxtel o ver
de fraaie Oude Grintweg (zeer af-
wisselend landschap) tot de Rijks-
weg Vught-T-Eindhoven — hier
rechtsaf richting' Best, maar snel
weer links naar Liempde (dorpje
verscholen" in een weelde van po-
pulieren) — in noordelijke richting
via dezelfde rijksweg Vught-Eind-
hoven naar Boxtel (H. Bloedkapel)
— vervolgens richting Vught - (ka-
steel „Maurick") langs rechts en
links de landgoederen „Venrode" en
„Sparrendijk" — bij viersprong
(ANWB-wijzer 898) linksaf in zui-
delijke richting naar Esch (15e
eeuwse torentje) — langs mooi Bra-
bants landschap vol populieren naar

aek London Verbond
n Zandvoort '

J.l. dinsdag heeft burgemeester mr.
H. M. v. Fenema in het restaurant
van de Watertoren, ruim dertig le-
den .van het Jack London Verbond
ontvangen, die een bezoek aan de
jadplaats brachten

Na de officiële ontvangst op de
toren werd door de leden een rond-
gang gemaakt over het circuit. Hier
werden zij toegesproken door de
burgemeester.

Spr. kenschetste de aktiviteiten
van de Bond — een soort super-die-
renbescherming — als een „evolutie
van de geest". In zijn toespraak be-
pleitte mr. van Fenema een nieuwe
aanpak, om het publiek er van te
doordringen, dat de dressuur van
wilde dieren niet meer in onze tijd
past, evenmin als b.v. de stierenge-
vechten.

De -tijd moet voorbij worden ge-
acht, dat een mens zich vergaapt
aan een olifant op één poot of een
tijger die door een brandende hoe-
pel springt. Spreker ontkende dat
hij een tegenstander is van circus-
sen. De exploitanten hebben ook
recht van bestaan zei hij, maar de
wilde dierendressuur moet verdwij-
nen.' Mr. van Fenema lanceerde de
idee om een filmdocumentaire te
vervaardigen van de lijdensweg van
de gevangen wilde dieren. Een der-
geltjke film moet niets verzwijgen,
aldus spreker.

Zijn toespraak werd beantwoord
oo? de voorzitter van het Verbond,

de heer J. Jonk, die mr. van Fene-
ma dank bracht' voor de ontvangst
die het Jack London .Verband in
Zandvoort. ten deel was gevallen.

Haaren
wijk.

en terug naar Oister-

De wedstrijd van het jaar
Maandag 3 juli, 8 uur - STADION AMSTERDAM

SPEEDWAY en AUTO-RACE
om de Gouden Helm 1961 en de Grote prijs van N.-Holland

Goldplate
Prijzen ƒ 1,50 - ƒ 2,50 ƒ 3,00 - ƒ 3,50 - ƒ 4,00

2aK.dKact.iU:*
ZONDAG 18 JUNI — Nou, ik *heb zit-ho,uding overgaan.

muziek plotseling weg. Joost was
niet meer bij te brengen, zo schrok
hij en Jans kreeg ook -al van die
merkwaardige trekkinkjes om d'r
mondhoeken. Ik was wel zo goed
dat ik uitzoeken moest van wie die

werkelijk niet veel vertrouwen meer ik zei tegen Jans: „Dat moet op- hond was, maar daar stopte ik mee
in de mooie zomer, die ze ons had- houden, want ik wil graag ieder- want die dieren komen overal van
den beloofd. Gisteren ging het nog een te vriend houden en ik moet daan, hoewel ik er niet happy mee
een beetje en het zou vandaag zelfs geen deining op m'n strand!" „Wat ben .Dus u weet het: honden thuis
nog beter worden. Er lag ergens wil je dan doen?" vroeg ze. Ja, dat laten als het even kan en geen bu
een rug van hoge druk te wachten, wist ik nog niet, maar voor ik tot rengerucht maken met de radio's
Maar van die hoge druk was van- actie was gekomen,'kwam een hond MAANDAG 19 JUNI — Vandaag
morgen vroeg niet veel te merken, me redden. Het was wel niet zo'leuk werd er weer eenu een arme opa
Het was daarom ook een echte wat-ie deed, maar ik kon er toch ook door z'n lieve kleinzoontjes onder 'n
depressie-stemming in en buiten de niks aan doen. Dat beest tilde ge- laag zand gestopt, waar de man zei
tent. Joost ging van pure verveling woon een achterpoot op in <Je buurt niet onder uit kon komen. Ik wee
naar een naburige nederzetting, van die ene radio ea toen was de niet of er reden voor was, maar d
waar het al niet rooskleuriger was. • ouders van die knapen deden ne

SALON

Internationale coiffures
Manicure — Teinture
American Ten minute

Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Het spreekuur van de heer G. Tates,
wethouder van publieke' werken, zal
op dinsdag 27 juni a.s. geen door-
gang vinden.

Vereniging
voor het Welzijn der Dieren

Door het
Zandvoort

vroegtijdig verschijnen
van de nieuwe telefoongids staat de
inmiddels vervallen ' opgave van
EHBO-posten hierin nog vermeld...
De thans geldende opgave luidt:
2563 EHBO-post Dr. Gerkestr. 137,
3225 EHBO-post v.Lennepweg 53/6
2697 EHBO-post Dr. Smitstraat 7
Wij adviseren u deze advertentie bij
uw telefoongids te bewaren.

Het bestuur.

D O K T E K S-, ZUSTERS- en
A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
P. Flleringa
Brederodestraat l, teltfeon 2181

WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout
Van Lennepweg 57, telefoon 4294.

APOTHEEK:
24 t/m 30 juni:

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A.
WIJnne, Halteatraat 8, tel. 23891

Nachtdienst van 22.00 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 25 juni
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemsteedse Dreef 11,
Heemstede, telefoon. 35521.

En 's middags werd het opeens druk,
toen de zon eindelijk een soort ge-
wetenswroeging ging krijgen. Je kan
zien dat de mensen allemaal naar
een echte zomer verlangen. Zo gauw
het even kan, zitten ze aan het
strand en de temperatuur is heus
nog niet zo om over te gillen, hoor!

Er was nog even een beetje herrie
tussen twee families, die zowat op
eikaars lip zaten vanwege de drukte.
De een had een draagbare radio en
de andere ook. En als ze nou alle
twee hetzelfde programma op had-
den staan, was het nog wel gegaan.
Dus dat werd een boerenkermls en
een hoop lawaai, dat kunt u be-
grijpen. De mensen in de omgeving
werden er ook al kittelig van en
hier en daar zag ik al gebruinde

of ze niks in de gaten hadden en ze
gingen van het strand zonder opa.
Joost en ik hebben de stakker op-
gegraven en toen ging-ie toch nog
maar z'n aardige familie achterna.
Het weer wordt voor de zoveelste
keer ' van de' zomer beter. Ik moet
het eerst zien. Voorlopig waait het
als de bliksem en dat vinden de
meeste badgasten niet zo prettig.

DONDERDAG 22 JUNI - Ik heb
gehoord dat de spoorwegen lang-
zaam-aan gaan doen. Het kan ver-
keren, zei Joost van den Vondel of
een andere bqekenschrijver. Van
vlug, veilig en voordelig blijft alleen
het veilig over, als het zo doorgaat.
De ,,'^dagjesmensen komen steeds
later op het strand. En is dat nou
leuk? ' l

STOELEMAN

Concerten en vuurwerken
Hieronder volgt een lijstje van open-
lucht-concerten en vuurwerken die
in het zomerseizoen in de badplaats
zullen plaatsvinden. De .evenementen
zijn georganiseerd door . Touring
Zandvoort.
Concerten: ~ . ,.
29 juni Tiroler Kapel .
l juli Zandvoortse - Muziekkapel
6 juli Accordeon • Vereniging en

Mannenkoor .
S juli Tiroler Kapel

13 juli Tiroler Kapel
15 juli' Zandvoortse Muziekkapel
20 juli Accordeon Vereniging en

Mannenkoor
27 juli N.Z.H.-kapel
29 juli Tiroler Kapel

5 aug. Tiroler Kapel (10 jaar in
Zandvoort)

10 aug. Tiroler Kapel
12 aug. Arti et Religioni
17 aug. Zandvoortse Muziekkapel
19 aug. Tiroler Kapel
24 aug. Tiroler Kapel
26 aug. Zandvoortse , Muziekkapel
De concerten beginnen om 8.30 uur.
Vuurwerken:
Woensdag 19 en 26 juli, 2 en 9 aug.
De vuurwerken beginnen om 9.30-10
uur.

Eerste zomerdrive ZBC
J.l. dinsdag vond in hotel Keur de
eerste zomerdrive georganiseerd
door, de Zandvoortse Bridgeclub
plaats. De inzet van de drive was
de Keur-wisselbeker, die vorig jaar
door 't koppel mevr. Van der Laan-
van der Midden werd gewonnen.

Aan de j.l. dinsdag gespeelde wed-
strijd namen 124 personen deel. Zij
waren ingedeeld in zes verschillen-
de lijnen. Het Zandvoortse koppel
mevr. Brossois-Sjouwerman wist met
75 punten — een percentage van
bijna 70% ~ beslag te leggen op
de eerste plaats en de beker.
De gedetailleerde uitslagen luiden:'
A-lijn: 1. Groen-Groen, 82i/a p.;
2. mevr. den Hartog-de Vries, 81i/2;
3: mevr. Groen-W. Groen, 77i/a pt.

B-lijn: 1. mevr. Brossois-Sjou-
werman 75 p.; 2. Swier-Suyck 59<Y2
punt; 3. Schutte; Bissenberger 58i/2
punt.

C-lijn: 1. Denèkamp-Meijer 601/.,
punt; 2. en 3. fam. Booy en mevr"
Spoelder-Jonghloed, 58>/s punt.

D-lijn: l en 2. mevr. van der
Laan-Nottrot en dames Godijn-Ha-
gen 601/u pt.; 3. Timmermans-van
der Wende, 55 p.

E-lijn: 1. Dames Bakkenhoven-
Kerkman 68i/., p.; 2. fam. Frank
631/s P-; 3. dames van Staveren-
van Wijk, 60 p.

F-lijn: l en 2. Dames Sneiders-
Polak en fam.. Stoutenbeek, 60 pt.;
3. fam. Timmermans, 59 p.

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 25 juni

10 uur: ds. R. H. Oldeman."'Be-
diening van de H. Doop.
Medewerking van. het kerkkoor.

Jeugdkapel in het jeugdhuis
10.30 uur: spr. mevr. A. C. Rijks-
Tishauser.

NED. PROTESTANTENBOND,
Zondag 25 juni

10.30 uur: ds. L. J.R. Ort (n.h. uit
Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg
Zondag 25 juni

10 uur: ds. A. Pos te Haarlem.
Viering H.A.
19 uur: ds. A. Pos. Viering H.A.
en Nabetrachting.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. A. van Arkel te
Haarlem-Noord.

PAROCHIE H. AGATHA
Grote Krocht
Zondags: H.H. Missen om 6.30*7.30-

9 u. Hoogmis en 11 uur: in Het
Huis in de Duinen om 8.45 uur.
Zondagsavonds 19,30 H. Mis.

In de week H.H. Missen om 7 uur
7.45 uur; om 19.30 uur Lof.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND-
Dinsdag 27 juni ,

15 uur: samenkomst in Pniël, Zui-
derstraat 3.
Spr. de heer J. W. van Zerjl.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavo'nd 8 uur

bijbelstudie in Gemeenschapshuls,
kamer 4, ingang Willemstraat

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 25 juni, 9.45 uur, 298 m:
radiotoespraak door "mevr. D. He-
roma-Meilink. Onderwerp: Spijt en.
Nijd.

Zandvoortmeeuwen
Uitslag zondag 18 juni 1961:

Promotie:
Donar 2-Zandvoortm. 2

De stand luidt:
Zandv.m. 2
S.D.W. 2
Donar 2

4 3 ' O l
3 2 0 1

3 O „p 3
Nog te spelen op 25 juni:

Donar 2tS.D.W. 2

2-5

6 13-6
4 6-4

O 2-22

ii':so u.

Gymnastiekvereniging O.SJ5.
In het kader van het vijftig jarig
bestaan van de Kennemer Turn-
kring vindt op 2 juli a.s., op de
Watervlietsportterreinen te Velsen-
Noord, een. jeugdsportdag plaats
voor de bij . de Kring aangesloten
verenigingen.

Daar kunt u heen
Monopole:

Vrijdag 23 tot en met sondag 25
juni 20 uur: film La Vérité. t
Maandag Se juni tot en met donder-
dag 29 juni, SO uur: film Nooit op
zondag.
Zondagmiddag 25 juni, jt.J.30 uur:
film A en C als loodgieters.

*
Concertgebouw Haarlem

Donderdag 29 juni, 8.1S uw: Bulten-
gewoon . concert, dirigent Henri
Arends, solist Eduardo del Pueyo,
piano.

Altijd liever l VOROL
Dan zeker van frisse mond en witte tanden



ZE GROEIEN
ER VOOF*...

Aardbeien groei-
den en rijpten
om nu volmaakt
te combineren
met koele slag-
room, tintelende
yoghurt, zoete,
zachte vanillevla...
Zomer-tractaties
die U niet missen
mag.

Ifi Stagroom
//\ 'Sneeuwwit, >•
M • geschept van
II I de volle, melk
UJ '/, Uur 109

Yoghurt
Frisse, tlntt-
lende zomer*
genieting
Uur 57

// \ Vwiïltevl»
' , Zuiver «i

heerlijk VU
'smuk
V» «ter 42

Extra voordeel

Deze week bij Uw melkhandelaar
frambozen-bessenjam „De Betuwa"
pot van 93 nu 87

Erkende Autorijschool „Zaticlvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283 -

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS

Pracht collectie

badfassen
Zeer apart!

Drogüterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Bej. echtp. zoekt HUISJE
3 kam.) of evt. samen-
voning. Mogelijk te ruilen
n. woning te Vlissingen.

Br. nr. 4704 bur. Z. Crt.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

Oude boeJcen en prenten
te koop gevr.
Antiq. „De Kring"
Nwe. Spiegelstraat 46-48,
A'dam, tel. (020)-220707

Te huur gevraagd
garage-box
omgeving Vondellaan.

Aanbiedingen: telef. 2170.

Ook voor

spoed-
reparaties
aan uw bril
of zonnebril

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien

Poststraat 12, tel. 4395
t/o consultatiebureau
Leverancier
alle ziekenfondsen

Dame alleen, 65 jr., b.z.a.
Is HUISHOUDSTER bij

leer alleen, omg. Zand-
/oort, Haarlem of Heem-
tede. Br. mevr. v.d. Erp,
.a. Halt'estraat 23.

Geslaagd!
Dan krijgt Uw dochter of zoon natuurlijk

een nieuwe fiets!
LOCOMOTIEF rijwielen, geheel compleet met
verlichting, jasbeschermer, pomp enz.

' -slechts ƒ149,25-
Idem met 3 versnellingsnaaf f 178,—
FONGERS rijwielen, geheel compleet .. f 178,—
KINDERRIJWIELEN, slechts f 69,-
Driewielers .. f 18,75.. Autopeds .. v.a. f 5,95

Tevens Ie klas reparatie-inrichting.

RÜNIELEN

KUILENBURG
V GR. KROCHT 5 .
x TEL: 297*i ~"

ZHNDVOORT

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken

,, Brede-rodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats:'Haltestraat 44

Erkende (BOVAG) Autorijschool

„VERONIKA"
, UW ZANDVOORTSE RIJSCHOOL

Zandvoort, Van Lennepweg 24/1, telefoon 4389
Haarlem, Vergierdeweg 8, tel. 02500-63900

U WOONT IN ZANDVOORT en
U RIJDT IN ZANDVOORT!

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij' verhuren bed-
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe-
len porselein, glaswerk voor elke
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 2164

FAMILIEDRUKWERK:
Geboortekaartjes,
Verlovingskaartjes

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telef. 2135

Eigen reparatie-afdeling Grote Krocht 13

Voor uw geslaagde
zoon of dochter
Philips' draagbaar" radiotoestel, leuke uitvoering
prachtig van toon, voor binnen en buiten!
PHILIPS platenspeler met versterker
SPORT in BEELD met '
Philips televisie 43 cm beeld ƒ 645,—
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,—
Uw oude radio of televisie heeft inruilwaatde
Komt u eens 'kijken en. luisteren ? Wij regelen, desgewenst, na' per-
soonlijk overleg,, de betaling met u.
Bezoekt met ons de grote toonzaal te Haarlem. Wij brengen u gratis
uit en thuis. ..,,., .

Erkend Philips .service-dealer voor radio en televisie

F IT• •' Hm
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak

Liebherr koelkasten va. f 398
Luxaflex aluminium jaloezieën
Strandartikelen, speelgoederen
Luxe en huishoudelijke artikelen

SWALUESTRAAT 9, telefoon 2418

GEOPEND

Monopole Bar
STATIONSPLEIN 11

(ingang Parallelweg)

N.V. AZEA, chem. wasserij, vraagt
zelfstandig werkende

winkeljuffrouw
Chauffeur-besteller
Moet in staat zijn bestaande wij!
uit te breiden. Salaris + provisie.
Aanm.: Grote Krocht 21, tel. 2574.

Unieke aanbieding
100% zuiver wollen deken

Extra lang 150 x 210

slechts f 32,90
BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER
Haltestraat 21, telef. 2119 en 250

Nieuwe Volkswagens
6 1 / 7 p.d. + 7 et p. km.

)ok Opeis Rekord....'6l
Piaters, Haarl.str. 2, tel. 3652
n 4200.

rtAONINGRUIL
(Vang.: 4-kamerflat te Den
Haag, huur ƒ 67,75 p.m.

evr. dito te Zandv. Ho-
jere huur geen .bezw. Br.
r. 4705 bur. Z. Crt.

WONINGRUIL van A'dam
.aar Zandvoort of omg.

Aangeb. mooi bovenhuis,
entrum. Gevraagd: bene-

denhuis. Br. nr. 4703 bur.
i. Crt.,. Achterweg 1.

foor schoolg. jongen, 9 jr.,
ilnnenk. tegen beh. verg.
'LAATSING GEZOCHT v.
angere tijd, bij voork. in
nderw.gez. Br. onder nr,
401 bur. Z. rt.

HUIS TB KOOP aangeb.,
Dr. Gerkestr., ben. en bo-

enh., prijs ƒ 35.000,-. Br.
nr. 4701 bur. Z. Crt.

Banketbakkers
eerling gevraagd
?a. H. van Staveren, Zee-
straat 48, telefoon 2684.

Op WATERDICHTE KAM-
PEERTENTEN 30 tot 40%
BESPARING door léve-
ring af fabriek - 10 jaar
.schrift, garantie Bij vroeg-
tijdige opdracht kunnen
levering en betaling in
overleg worden geregeld.
Vraagt gratis geïll. catalo-
gus. TENTEN- en PARA-
SOLPABRIEK „THE IN-
DIANA", Zijlweg 111,
HAARLEM. Telef. 02500-
17877 (8 lijnen).

Jongeman zoekt werk als
KELNER of v. STRAND-
WERK. Telefoon 2510.

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. .DANNENBURG
v/h J. J. van der Mi j e
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf f 398,
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

Alle reparaties
LASBEDRIJF

Diaconiehuisstr. 9, tel. 2373

Nette WERKSTER gevr.
voor drie a vier ooht. p.w.
Dr. Gerkeslr. 99, tel ,2294.

Bloemenmagaz. ,Noord'
Telefoon 4320

M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraat

Voor de tuin
Bloemzaden, violen,
Vergeetmijnietjes
Afrikanen enz.

Sterke HERENFIETS te
koop met goede banden.
Tramweg SOrood, bij de
Koninginneweg.

Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven

van velerlei aard;
• Zijn kritische en sti-

mulerende taak eerlijk
vervullen;

9 Een' tikje spot en hu-
mor niet vergeten

Zandvoortse Courant
Achterweg l - Tele}. 2135

GOEDE HULP gevraagd,
vrijdags van 9 tot l uur
om de 14 oagen. Tel. 3403.

Strandpaviljoen vraagt met.
spoed SERVEERSTER en.
1TOELENJONGEN. Br. nr

4706 bur. Zandv. Crt.

HOTEL SONNEWENDE
Mr. Troelstrastraat 62, te-
ef. 3088 vraagt MEISJE

voor div.' werkzaamheden.

Wij vragen voor 'n gebouw
n Zandvoort een flinke
iCHOONMAAKSTER voor

de ochtenduren. Werktij-
den van 7 uur tot 13 uur.
Ook zaterdags. Br. onder
no. 4707 bur. Z. Crt.

Administratieve HULP ge-
vraagd v. halve dg of en-
cele hele dagen per week.

Br. nr. 4702 bur. Z. Crt.

Gevraagd:
ASS. VERKOOPSTER
kunstnijverheidszaak,

plm. 16 jaar.
Haltestraat 19.

Zo spoedig mogelijk gevr.
2e en 3e BEDIENDE
en LEERLING.

Banketbakkerij Bosman,
Kerkstraat 22, tel. 2126.

Te koop: 2 mach. SMYRNA-
KLEEDJES 70 x 120 en
50/70. Samen ƒ 32,50.
Piet Leffertsstraat 5.

Lambretta SCOOTER te
te koop, ƒ 225. Tel. 2318.

HMW B R O M F I E T S te
koop, i.z.g.st., prijs ƒ 300.
Dr. Gerkestr. 101 na 19 u.

Confectiefabriek SJOUWERMAN vraagt

mantelstiksters en
aankomende mantelstiksters

Tevens nog plaats voor

enige nette leerlingen ,
Zaterdags vrij.

Aanm. 9-5 uur Nicolaas v.d. Laanstr. 2 en 2a,
Haarlem, tel. 02500-21440; 's avonds na 7 uur:
Trompstraat 19/2, tel. 2224.

Leverancier alle Ziekenfondsen
GROTE SORTERING ZONNEBRILLEN

EN POLAROID ZONNEBRILLEN
•Ook zonnebrillen op sterkte van uw bestaande bril

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplbmeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Bronderastraat 18 - Telefoon 3792

Complete
uitrusting J -
voor
slechts

12.50

de nieuwste strandsport

iedereen kan het'
geen vergunning voor nodig
heerlijk ontspannende
lichaamsbeweging
bijzonder boeiende sport

De sportiefste manier van vissen...
u hebt de lijn in uw hand en
voelt aan het rukken of u beet hebt.
Maak uw dag aan het strand -
- weer of geen weer - tot een
heerlijke sportieve gebeurtenis.

VERKRIJGBAAR IN ELKE STRANDWINKEL OF BAZAR.

Elkei'ifijnpróever :„
n..: prefereert wij tien en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Wij leveren alle bekende merken uit voorraad'.

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR

Vakkundige en snelle REPARATIE
aan alle radio- en televisietoestellen

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914 I

Betaling desgewenst In overleg Ziet onze showroor

Steeds voorradig:

TT W 21WRTPN1 QQA J iJ £ J&fa.JR. J. Cii.ll «7«7
gewicht 500 gram
(ook voor hotels, pensions, enz.)

IJS- en MILKBAR

DIRK VAN DEN BROEK
KERKSTRAAT 19

BLOEMENKUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten'.

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage'.

BUITENGOED:
Primula's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten b loemzaden en bo l len

Zeass Punkfal glazen
BRILLENSPÈCÏALIST

LOOMAN
Mr. opticien
Haltestraat 5, telefoon 2174

(Voor ziekenfondsleden op voorschrift vastge-
stclde vergoeding op montuur en glazen zon-
der kosten).

H.H. Hotel-café-rest- en pensionhouders •
schenkt uw DUltSC QaSteH origineel DUÏtS blBV

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

KOELKASTEN
ALASKA, 120 liter, compres-
sor-systeem, verlaagd in prijs:
thans ƒ 398,— of ƒ 20,— p.m.

RADIO TELEVISIE
SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

KINDERJURKJES
vanaf ƒ 2,98

BABYGOED

„PETER PAN"
', lastex badpakken

maat 38/40 vanaf ƒ 17,50

VOEDINGS B.H.'S

Voorzorgzegels nemen wij aan

HALTESTRAAT 59

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a.
bakkerskleding, koksmutsen, slof-
fen en broeken, overalls in wit,
Khaki en blauw. Gesorteerd in
heren overhemden, dames dusters,
Ook voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen, matjes enz.
bij het van ouds bekende adres

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

TH. SÜJKERMAN
Haarlemmerstraat 9

Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY

« BELASTINGEN

. ADMINISTRATIES

Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt., wij komen
DORPSPLEIN 2, TELEFOON 2164

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 335, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Borlogebedrijf C. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs Drukkerij,
Zandvoortse Courant
Achterweg l

Smullen en laten smullen!
U proeft de kwaliteit van geurig, mals vlees.
Vakkundig ingekocht en bewerkt in:

Slagerij Burger
Extra voordelig deze
week
Geniest kalfsvlees
500 gr. kalfslappen 2,98
500 gr. kalfsfrikando .... 3,68
Kalfssnitsel l
Kalfsbiefstuk \ 90 et. 100 gr.
Kalfsoesters )
KalfskarbonaQen 2,98

Weekend reklaxne
200 gram
heerlijk pekelvlees

150 gr. gelard. lever ...

Z9
79

Lamsvlees
voor de fijne keuken
500 gr. bout zonder been 2,68
500 gr. magere lappen... 2,45
500 gr. karbonaden 1,78
500 gr. rollade, heel fijn 2,20

Rundvlees
750 gr. pracht lappen... 2,78
750 gr. fijne riblappen... 3,68
500 gr. rosbief, heel mals 3,25

Originele braadkuikens,
500 gram 2,30

100 gr. kippoulet 0,46

Voor de fijnproevers
Salami, jachtworst met knof-
look, gek., tong-, fijne cerve-
laatworst, gek. casseler rib,
rauwe ham, bacon, vleessala-
de, hamgehakt, Brunswijker,
Berliner, Saks. smeerworst,
Haagse leverworst, Haus-
macher, gebr. rosbief, gebr.
frikando, Amerikaanse corned
beef, enz. enz.

Neemt u ook eens
250 gram
bief stuk tartaar ... 1,50
750 gram braadworstjes
of saucijsjes 2,48
500 gram doorregen
varkenslapjes 1,39
500 gram
lamshaché 1,88
of woensdag
en donderdag
500 gr. gehakt h/o 1,25
200 gr. Saks 0,59

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

Gertenbachs Drukkerij - Achterweg l - Telefoon 2135

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij

en ververij

ECEIJSER
Telefoon 2653

KLEIJN voor AUTO'S

Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

s el ƒ schilderen.'}
l Losse oliegrondverf |

a ƒ 1,25 per kg.
' Ouderwetse GLANS- ]
; VERF a ƒ 2,25 p. kg j

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOK3ONLAKKEN

t Dutra-verfmalerij i
tN.Z. Voorburgwal 25
'f Amsterdam-C., telef. j
i 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie.
Telefoon Amsterdam 02G-
715797, Lutmastraat 89.

Voordelige aanbieding
van verschillende modellen en kleuren

beklede stoelen en tafels
/ Zeer geschikt voor eethoek

Tevens nog enkele terrasstoelen en tafels

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 — 'TELEFOON 2484

MONOPOLI
Kassa geopend:
Dagelijks 19 uur; zondags 12.30 en 19 uur

VRIJDAG 23 t/m ZONDAG 25 JUNI, 20 uur • •.
Brigitte B ar dot

La Mérité
(Haar bekentenis)

Het dramatische lot van twee jonge mensen in
een maalstroom van driften en vooroordelen.
18 jaar.

MAANDAG 26 JUNI
t/m DONDERDAG 29 JUNI, 20 uur

Melina Mercoun - Jules Dassin
. in het humoristische meesterwerk

Nooit op zondag
18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 25 JUNI, 14.30 uur
'Abbott en Costello in

41 en C
als loodgieters

Als zij .de kranen repareren, krijgt u een stort-
vloed van vrolijkheid. Alle leeftijden.

. van Staveren
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

zo'n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-

lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

kleding in kleur en fleur voor groot en klein
Bikini's
Exclusieve
dessins
Leuke ruitjes met
kantgarnering.
Zeer sportief

Reeds vanaf
9,95

Zonnepakjes
in vrolijke
frisse kleuren.
„Aparte" modellen
(óók met rokje)
om te flaneren
en te zonnen

12,50
en hoger

Badpakken
in satijn-lastex
voor charme
en gratie!
Pracht dessins
(maar ook in effen)
Diverse modellen
met lage rug
vanaf 15,55

Zwembroek*
voor heren en
jongens
in wol, lastex,
helanca, enz.

Heren
zwemshorts
in mooie
ruitdessins

Mooi zijn
in, op en aan het water
Zwemmen, varen, flaneren en luieren, rennen en spelen
van Vlieland tot Capri Uit jas en jurk stappen en
jezelf zijn.
Flatteus is wat KORT voor u heeft (en dat is héél véél).
Badpakken die in fleurige katoen al beginnen bij ƒ 12,50
tot die van satijn-lastex vol charme en sportiviteit!

MOOIE STRANDCOMBINATIES
bestaande uit: Jack, rok, bikini (of badpak). Zéér apart!

Verder: BADJASSEN, BADJACKS, BADLAKENS, BADSCHOENEN
BADMUTSEN, SHORTS, STRANDJASJES enz. enz.

KORTOM: ER IS „FANTASTISCH" VEEL BIJ

J. Th. K O R 1
GROTE KROCHT 30-36, ZANDVOORT,' TELEF. 2666
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Redaktle en
administratie:
Achterweg l
Postbus 23
Telefoon 2135
Qiro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDVOORTS E
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

URANT
Abonnementsprijs ƒ 6,01) per jaar
Per post ƒ 7,00; buitenland ƒ 8,00
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

In de Raad van hedenavond

Een model-kampeerverordening
die meer uniformiteit wil brengen

De commissie „Overleg Recreatie Kustgemeenten", waarin zitting heb-
ben vertegenwoordigers van kunstgemeenten, van de Nederlandse
Kampeerraad, de A.N.W.B., een 4-tal ministeries, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en de rijksdienst voor het nationale plan, heeft
zich tot het college van b. en w. van Zandvoort gewend met het verzoek
tê~overwegen in de badplaats 'de „model-kampeerverordening" in te
voeren.

Deze verordening is tot stand geko-
men door samenwerking tussen de
Nederlandse kampeerraad en de Ko-
ninklijke Nederlandse Toeristen-
bond A.N.W.B.

Zij beoogt vooral het brengen van
meer uniformiteit op het stuk van
de voorschriften, waaraan de kam-
peerders zich moeten houden en het
stellen van enkele principiële regels
terzake van het kamperen.

In Zandvoort is het kamperen —
afgezien van het strand — geregeld
in artikel 34 van de Algemene Poli-
tleverordening. Dat wil zeggen dat
daarin het kamperen op plaatsen,
welke vanaf de openbare weg enz.
zichtbaar zijn, verboden is, behou-
dens vergunning van burgemeester
en wethouders.

B. en w. menen dat aan deze re-
geling verschillende bezwaren kle-
ven. Eén daarvan is dat de politie
pi-aktisch niet kan optreden tegen
het ongeregeld kamperen in de dul-
nen langs de Zandvoortselaan, wan-
neer de kampeerders een plaatsje
opzoeken, dat vanaf die laan on-
zichtbaar is.
, Voorts zou volgens het college aan
iedere kampeerder, óók op de oüfi-
ciële kampeerterreinen, een persoon-
lijke kampeervergunning verleend
moeten worden. In de praktijk is dit
uiteraard niet doenlijk. Er. wordt
volstaan met aan de exploitanten 'n
vergunning te verlenen, doch dit is
niet overeenkomstig de letterlijke
tekst van artikel 34 van de Alge-
mene Politieverordening.

In de model-verordening wordt een
en ander beter en met op de praktijk
afgestemde bepalingen geregeld.

B. en w. zijn van mening, dat het
aanbeveling verdient de model-ver-
ordening ook in Zandvoort in te
voeren.

Het ontwerp van deze modelver-
ordening is op een enkel punt aan-
gepast aan de speciale situatie in
Zandvoort. De verordening zal n.l.
niet gelden voor het strand, waar de
door het Straridschap Zandvoort ten
aanzien van het kamperen vastge-
stelde regeling (artikel 9 Verorde-
ning Ordemaatregelen) ten volle van
kracht dient te blijven. Dat dienten-
gevolge op het strand een andere
regeling geldt achten b. en w. niet
bezwaarlijk, omdat naar hun mening
het strand van geheel ander karak-
ter is, dan het kamperen elders in
de gemeente.

In de nieuwe bepalingen wordt
ten aanzien van het kamperen door
houders van z.g. kampeerpaspoorten
een uitzondering gemaakt. Dit zijn
geselecteerde kampeerders, die proe-
ven van bekwaamheid als kampeer-
der hebben afgelegd en van wie ver-
wacht kan worden, dat zij zich
voorbeeldig zullen gedragen. (Kam-
peerpaspoorten moeten wel onder-
scheiden worden van kampkaarten,
die In het algemeen aan een ieder
Verstrekt worden).

Aan de paspoorthouders zal —
volgens het ontwerp — worden toe-
gestaan gedurende ten hoogste 72
uur bulten de officiële kampeerter-
reinen te kamperen, zonder dat zij
daarvoor bij het college een Kam-
peervergunning behoeven aan te
vragen. Wel moeten zij in het bezit
zijn van een in het paspoort te ver-
melden schriftelijke toestemming
van of namens de grondeigenaar
(art. 3, sub c.)

Deze regeling geldt echter niet op

de door b. en w. in het belang van
de openbare orde, zedelijkheid en
welstand aangewezen terreinen. Zij
stellen zich voor ais zodanig aan te
wijzen:
a. de bebouwde kommen (Zandvoort

en Bentveld) met een strook van
500 m breed daaromheen;

b. stroken ter breedte van 500 m
aan weerszijden van de Zand-
voortselaan, alsmede ten oosten
van de noord- en zuidboulevard.

Het college vreest namelijk, dat
wanneer in die gebieden in het top-
seizoen één paspoorthouder zou
kamperen, het hek van de dam zou
zijn. Ook andere kampeerders zou-
den dan eenvoudig de vrijheid ne-
men hun tent in het duin te plaat-
sen. Voor de buiten deze stroken ge-
legen gronden lijkt hun dit gevaar
niet 'meer aanwezig.

Tot slot wordt door het college
opgemerkt, dat aanneming van deze
verordening tengevolge moet heb-
ben, dat art. 34 van de Alg. Poli-
tieverordening wordt ingetrokken
en in verband daarmede de artike-
len 5 en 195 worden gewijzigd.

B. en w. stellen voor vast te stel-
len:
a. de Verordening op het kamperen

in de gemeente Zandvoort;
b. de lle verordening tot wijziging

van de Algemene Folitieverorde-
ning.

Voorts vragen zij de raad beide
verordeningen te doen afkondigen
onmiddellijk nadat zij zijn vastge-
steld, opdat zij nog vóór de aan-
vang van het topseizoen (juli en
augustus) in werking kunnen tre-
den.

#
Het r.k. parochiaal kerkbestuur
wenst ten behoeve van zijn kleuter-
school — St. Agatha-kleuterschool
— over te, gaan tot de aanschaffing
van meubilair. In verband hiermede
heeft het onder dagtekening van
28 april j.l. een aanvraag ex arti-
kel 50 der kleuteronderwijswet in-
gediend.

Volgens ambtelijke inlichtingen is
vervanging van het meubilair nood-
zakelijk. Het college vraagt de raad
hiertoe te besluiten.

ANJERACTIE 1961

Deze week vindt ook in Zandvoort de
traditionele Anjeractie plaats. Jon-
geren en ouderen, waaronder perso-
nen uit het plaatselijk verenigings-
leven, verklaarden zich bereid deze
geldinzamelingsactie ter hand te
nemen. Gaarne wek ik u op hen,
evenals voorgaande jaren, weer met
volle sympathie tegemoet te treden.

Ook zal de schooljeugd u voor een
minimumbedrag van ƒ 0,25 een foto
aanbieden, ditmaal van Z.K.H. Prins
Bernhard.

Ik neem aan, dat u reeds kennis
nam van de inhoud van de folder,
die met het oog op deze actie, hu's
aan huis verspreid werd.

Het Anjerfonds Noordholland —
onderafdeling van het Prins Bern-
hardfonds — heeft dank zij veler
medewerking veel kunnen doen in 't
belang van de culturele ontwikke-
ling in de provincie. Zo werden o.m.
aanmerkelijke subsidiebedragen be-
schikbaar gesteld aan muziek- en
zangverenigingen, dorps- en ge-
meenschapshuizen en speeltuinver-
enigingen.

Het is van groot gewicht, dat dit
fonds zijn arbeid, waarvan wellicht
ook het plaatselijk verenigingsleven
nog zal kunnen profiteren, in dezelf-
de geest kan voortzetten.

Om dit mogelijk te maken, doe ik
dan ook gaarne een krachtig be-
roep op uw financiële hulp.

Moge de Anjeractie 1961 in Zand-
voort weer een succesvol resultaat
hebben.

Do burgemeester van Zandvoort,
Van Fenema.

Een gebroken rekord
De laatste zondag van juni — te-
vens de eerste topdag van het sei-
zoen 1961 — heeft een serieuze po-
ging ondernomen alle voorgaande
drukte-records te breken. Of dit
werkelijk 't geval is zullen de statis-
tiekén nog moeten uitmaken, maar
druk was het. Eén record is in ieder
geval gebroken. Het aantal zoek ge-
raakte kinderen bedroeg 425. Verle-
den jaar noteerde men op de druk-
ste zondag van het zomerseizoen
420 verloren peuters.

Reeds vroeg in de morgenuren
werd j.l. zondag het eerste „verloren
schaap" bij de politie afgeleverd.
Hierna gingen de cijfers met spron-
gen omhoog, ook de posten van de
reddingsbrigade kregen een aandeel
in de verloren-kinderen-mvasie.

's Avonds om half acht werd het
laatste kind door opgetogen ouders
afgehaald. Politiemannen en Z.R.B.-
leden haalden toen verlicht adem.

Nieuwe wijzers langs de weg
In de komende tien jaren zal de
A.N.W.B. de 3000 „hoge" wegwij-
zers, die nog langs belangrijke rou-
tes buiten de bebouwde korn staan
opgesteld, vervangen door laagge-
plaatste, lichtreflecterende en dus
duidelijker leesbare richtingsborden.
Het zal nodig zijn elk wegwijzer te
vervangen door gemiddeld tien van
die grote richtingsborden. Dit bete-
kend dus, dat er totaal 30.000 zul-
len moeten worden geplaatst. De
A.N.W.B. zal er jaarlijks 3000 neer-
zetten. De kosten van zo'n bord be-
dragen ongeveer ƒ 150. De voordelen
van laaggeplaatste, grote borden
worden zo groot geacht, dat zij de
A.N.W.B. hebben doen besluiten hot
systeem van richtingsaanduiding
radikaal te wijzigen. Het stelsel,' dat
op de autosnelwegen sinds een jaar
wordt toegepast blijkt goed te vol-
doen.

Een veertiental doorgaande routes
zal in de naaste toekomst een nieu-
we, door de A.N.W.B. in samenwer-
king met de rijkswaterstaat ont-
worpen nummeraanduiding krijgen.
Het systeem van deze N-wegen sluit
niet aan op het systeem van de E-
(Europa)wegen, doch kan er wel
deels mee samenvallen. De N-wegen
krijgen een nummer boven de 84
om verwarring met de E-wegen, die
tot 83 genummerd worden, te ver-
mijden.

De A.N.W.B. is een felle tegen-
stander van de belasting, die de
luchthaven Schiphol voornemens is
van de passagiers van en naar de
luchthavens te gaan heffen. De
bond heeft zich dan ook tot de mi-
ntster van Verkeer en Waterstaat
gewend met het verzoek alles te
doen om deze „passagiersbelasting"
te voorkomen.

ZRB-collecte
Leden van de Zandvoortse reddlngs-
brigade hielden afgelopen zondag
een z.g. bliksemcollecte op 't strand.
Het resultaat was bijzonder Indruk-
wekkend. De opbrengst bedroeg
ƒ 948,51.

deze periode ongeveer 250 Neder-
landse deskundigen aangetrokken
voor de reguliere programma's van
de gespecialiseerde organisaties en
nog ongeveer 150 Nederlandse ex-
perts voor de uitvoering van andere
internationale programma's -van
economische en sociale ontwikkeling
in de achtergebleven landen.. Daar-
naast werden sinds 1957 nog 43 Ne-
derlanders uitgezonden via het bila-
terale Nederlandse hulpprogramma,
terwijl 62 jonge academici in 't ka-
der van een Nederlands programma
sinds 1954 als assistent-deskundigen
konden worden ingeschakeld bij de
technische hulpprojecten van de in-
ternationale organisaties. Tenslotte
werden in de afgelopen tien jaar
door bemiddeling van het Bureau
I.T.H. niet minder dan 1202 Neder-
landse deskundigen aangetrokken
voor buitenlandse regeringen en
maatschappijen ten behoeve van
werkzaamheden in de ontwikke-
lingslanden.

1951—1961

TIEN JAAR HULP
aan ontwikkelingsgebieden

Donderdag 6 juli a.s. zal het tien jaar geleden zijn, dat in Den Haag
voor het eerst de Commissie voor Internationale Technisch Hulp blj-
eenkwam. Deze interdepartementale adviescommissie van de Regering
met haar ultvoeiend Bureau voor Internationale Technische Hulp heeft
in deze tien jaar nationaal en internationaal baanbrekend werk ver-
richt. Mede door haar toedoen bezet ons land een van de hoogste plaat-
sen op de wereldranglijst van landen, die hulp verlenen aan de ontwik-
kelingsgebieden in Europa, Azië, Afrika, het Midden-Oosten en La-
tijns-Amerlka.

Toen de commissie en het Bureau
I.T.H. tien jaar leden werden opge-
richt, was er juist een bescheiden
begin gemaakt met een hulpvcrle-
ningsprogramma via de Verenigde
Naties. De gedachten omtrent de
technische hulpverlening door de ho-
ger ontwikkelde landen aan de in
ontwikkeling achtergebleven gebie-
den waren in internationale kring
echter nauwelijks omlijnd. Het was
een periode van tasten en zoeken.
Er was geen gebrek aan goede wil
doch wel gebrek aan kennis, aan in-
zicht en aan ervaring. Naarmate
deze echter rijpten, mede door cle
gemaakte fouten waaruit lering
werd getrokken, onderging de Inter-
nationale Technische Bijstand een
stormachtige ontwikkeling.

In deze ontwikkeling in een ver-
loop van slechts tien jaren heeft Ne-
derland een groot aandeel gehad:
niet alleen in het ontwikkelen, ver-
dedigen en propageren van nieuwe
denkbeelden, doch ook in de prak-
tische uitwerking en in de ultvoe-
ring daarvan. De commissie -en het
Bureau I.T.H. hebben daarin bij
voortduring een belangrijke en sti-
mulerende rol gespeeld.

Enkele nuchtere cijfers zijn vol-
doende om de betekenis en de ver-
antwoordelijke taak van de interde-
partementale commissie en het Bu-
reau I.T.H. toe te lichten. In de af-
gelopen tien jaar is de vrijwillige
bijdrage van de Nederlandse rege-
ring aan het Uitgebreide Program-
ma van Technische Hulp gestegen
van 1,5 miljoen gulden in 1950/51
tot bijna 5,7 miljoen gulden in 1961.
Daarbij moet over de laatste drie
jaar nog een jaarlijkse bijdrage van
ruim 9 miljoen gulden worden gere-
kend voor het speciale fonds der
Verenigde Naties, dat mede door
aandrang van Nederlandse zijde
werd opgericht en op l januari '59
in werking trad.

Ook in mankracht leverde Neder-
land in de afgelopen tien jaren een
aanzienlijke bijdrage aan de Inter-
nationale Technische Hulpverlening.
Veelal door bemiddeling van het
Bureau I.T.H. werden tot en met
1960, 1077 Nederlandse deskundigen
door de Verenigde Naties en de ge-
specialiseerde organisaties naar de
ontwikkelingsgebieden uitgezonden.
Ongeveer de helft van deze deskun-
digen ging een dienstverband aan
met de FAO, de Voedsel- en land-
bouworganisatie van de Verenigde
Naties. De overigen traden voor
kortere of langere tijd in dienst van
de Verenigde Naties zelf, de Inter-
nationale arbeidsorganisatie, de
Unesco, de Wereldgezondheidsorga-
nisatie, de Internationale burger-
luchtvaartorganiaties. etc. Zij werden
uitgezonden voor het uitgebreide
programma van technische hulp en
hun aktiviteiten varieerden van ha-
venaanleg tot schapenteelt, van kin-
derverzorging tot belastingwezen,
van onderwijs en gezondheidszorg
tot arbeidsbemiddeling, irrigatie en
sterrenkunde. Bovendien werden Jn

Uit zee gered
J.l. zondag _zijn.de vrijwilligers van
de Z.R.B, driemaal in actie geko-
men. Nabij de reddingspost „Piet
Oud" kwam een Duitse zwemmer In
moeilijkheden te verkeren. Leden
van de brigade brachten hem be-
houden op het strand. Ook in twee
andere gevallen waarbij zwemmers
in moeilijkheden geraakten, boden
de- Z.R.B.-leden de helpende hand.

Verkeersongevallen
De grote drukte tijdens het afgelo-
pen weekeinde is voor een aantal
weggebruikers niet zonder — cn-
plezierige — gevolgen gebleven.

Zaterdagavond vond op de Grote
Krocht een aanrijding plaats tussen
een bromfiets en een scooter. Op de
Boulevard de Favauge kwamen twee
auto's met elkaar in botsing. In do
nacht van zaterdag op zondag reed
een bromfiets, nabij de ingang van
het circuit, tegen een betonnen paal.
De bestuurder kreeg een lichte her-
senschudding. Zondagmorgen reed
een 43-jarige inwoner uit Amster-
dam met zijn wagen tegen een iicht-
mast. Mast en auto werden bescha-
digd. In de loop van deze dag von-
den vijf aanrijdingen plaats. Per-
soonlijke ongevallen deden zich
daarbij niet voor.

Diefstallen tijdens weekeinde
Het afgelopen weekeinde vonden er
in Zandvoort verscheidene — klei-
ne — diefstallen plaats. Ontvreemd
werden een fiets, een accu, een
autospiegel, twee bromfietsen, een
gereedschapstas en zes postduiven.
In verband met de laatste diefstal
werd een 27-jarige inwoner van de
badplaats aangehouden.

Rubber in brand
Zondagavond omstreeks zeven uur
werd de brandweer gealarmeerd
voor een duinbrand bij de oosttun-
nel van het circuit. Bij aankomst
bleek, dat jongelui een hoeveelheid
rubberafval langs de weg van de
antl-slipschool in brand hadden ge-
stoken, hetgeen een zware rookont-
wikkeling veroorzaakte. Het vuur
werd met zand gedoofd.



B. en w. vragen goedkeuring voor

Een drietal uitbreidingsplannen
i * i 'en een forse geldlening

B. en w. hebben bij de raad een
voorstel ingediend goedkeuring te
verlenen aan wijzigingen in een
drietal uitbreidingsplannen, die de
afgelopen maand ter inzage hebben
gelegen.

Tegen een van deze plannen zijn
een tiental bezwaren ingediend.

Langs de Kostverlorenstraat zijn
bouwstroken geprojecteerd met een
bebouwing van woonhuizen. Het
braakliggende terrein tussen de ach-
tertuinen van de woningen aan de
noordzijde van de Kostverloren-
straat en de spoorbaan is groten-
deels bestemd voor een bungalow-
parkje. Het kleinste, westelijke, ge-
deelte is bestemd om de thans aan
de Noorderduinweg gelegen speel-
tuin „Kindervreugd" over te plaat-
sen. Tenslotte is een doorbraak gc-
projecteerd van de bestaande spoor-
wegovergang aan het begin van de
Vondellaan naar de Kostverloren-
straat, waarvoor 't woonhuis Kost-
verlorenstraat 31 zal moeten worden
afgebroken.

De meeste van de ingediende be-
zwaren gelden de speeltuin. Men
vreest de rustverstoring die het ru-
moer van de kinderen met zich mee
zal brengen en tevens een waarde-
vermindering van de in de nabij-
heid gelegen panden. B. en w. ach-
ten deze bezwaren sterk overdreven.
Aangaande het bezwaarschrift van
de eigenaar van het tot afbraak be-
stemde perceel van de Kostverloren-
straat merken zij op dat het ge-
meentebestuur zich, tegen de tijd
dat de afbraak daadwerkelijk aan
de orde zal zijn, in verbinding zal
stellen met de eigenaar over de ver-
koop van het huis aan de gemeente.
Tegen de andere plannen, de bouw

•van een benzinestation op een ter-
rein omsloten door Brederodestraat,
dr. Kuyperstraat, mr. Troelstra-
straat en dr. Schaepmanstraat en de
uitbreiding van het 'kerkgebouw-
complex van de gereformeerde kerk
aan de Julianaweg, zijn geen be-
zwaren ingediend.

*
Op verzoek van het college van b.
en w. heeft de Rijkspostspaarbank
te Amsterdam een aanbieding ge-
daan voor de verstrekking van een

geldlening groot ƒ 500.000 op te ne-
men op 2 oktober 1961. De looptijd
van de lening is dertig jaren, de
koers 98i/2%, terwijl de rente 4%
bedraagt. De aflossing zal plaats
hebben in dertig zoveel mogelijk ge-
lijke jaarlijkse termijnen.

Vervroegde aflossing is de eerste
tien jaar niet mogelijk, de daarop
volgende is versterkte op gehele af-
lossing toegestaan tegen de koers
van 101»/2% en gedurende de ver-
dere looptijd tegen de koers van
101%.

Bij aanvaarding der aanbieding
zal het leningsbedrag worden aan-
gewend voor gedeeltelijke financie-
ring van de bouw van de rioolwater-
zuiveringsinstallatie..

Conform het advies van de com-
missie van bijstand, voor de finan-
ciën c.a. stellen b. en w. de raad
voor deze geldlening ô. ƒ 500.000,—
met de Rijkspostspaarbank aan te
gaan.

Ophalen van huisvuil
op andere dagen
Tn verband met de invoering van de
gedeeltelijke vrije zaterdag bij de
gemeentebedrijven, komt ' met in-
gang van 3 juli a.s., het .ophalen van
huisvuil op woensdag en zaterdag
te vervallen in de navolgende straten
van het dorpscentrum: L'Amistraat,
Diaconiehuisstr., Diaconiehuisdwstr.,
Hobbemastraat, Hulsmanstraat, Ka-
naalweg, Koningstraat, Koninginne-
weg, Nieuwstraat, Oosterstraat, v.
Ostadestraat, Prinsesseweg, Jan
Steenstraat en Tramweg vanaf 24
t.m. 30. In het vervolg zal. in deze
straten het huisvuil worden opge-
haald op dinsdag en vrijdag. Met
ingang van dezelfde datum wordt
in Zandvoort-Noord, het huisvuil op
maandag en donderdag opgehaald.

Wagen maakte buiteling
Zaterdagmiddag sloeg op het cir-
cuit een auto over de kop en kwam
naast de baan in het duinterrein te-
recht. Dei bestuurder, een 22-jarige
hoofdstedeling, kwam er met lichte
verwondingen vanaf. De wagen werd
ernstig beschadigd.

Verhaal voor de jeugd

De beiggeest Rübezahl*
'en de onbetrouwbare geldschieter

In alle landen van de wereld zijn goede en slechte mensen. De meeste
van ons hebben deugden zowel als gebreken, er zijn er maar enkeion
die alleen maar goed of alleen maar slecht zijn.

Een buitengewoon slecht mens was de rijke boer Hemz uit een klein
dorp in het Reuzengebergte. Niet alleen was hij door list en bedrog
aan zijn geld gekomen, maar hij liet niemand van zijn rijkdom meege-
nieten. \

Hij maakte er zijn beroep van aan
dorpsgenoten, die in nood verkeerden
geld voor te schieten, hetgeen hij
dan later met grote winst van hen
terug kon vorderen,

Vrienden had Heinz niet, hij werd
door iedereen gemeden; toph kwamen
arme lieden die een. voorschot nodig
hadden, wel eens bij hem. Zo was
het op zekere dag een wever —
Matthias heette hij — die bij Heinz
geld kwam lenen. Matthias had veel
tegenspoed gehad, hij had eerst
zijn vrouw verloren, die hem met

vijf kinderen had achtergelaten en
daarna heel slechte zaken gedaan;
de stakker was nu ten einde raad,
maar Heinz zou hem, hoopte hij, wel
voort helpen.

Het tegendeel was waar; niet
alleen wilde de gierigaard hem geen
gulden meer voorschieten, maar hi;
eiste ook dat Matthias -hem onmid-
dellijk terugbetaalde wat hij tijden:
de lange ziekte van zijn vrouw reeds
had geleend. Kon Matthias dit niet,
nu, dan zou hij voor het gerecht
moeten komen en Heinz zou vorde-

Momus zocht schelpen

Vrienden, ik weet niet of u de laatste
zondag (ik bedoel dus die ene zon-
dag, waarop het zomer was) het ge-
noegen had aan het strand te ver-
toeven. Wel, ik. heb in een zwak
ogenblik het zondagse pak verwis-
seld voor de badbroek en ben in de
vroege morgenuren zeewaarts ge-
gaan. In tegenstelling tot de hon-
derdentienduizendachthonderdnegen-

enzeventig lieden, die het zand be-
krioelden als coloradokevers een
goed gecpnserveerd lapje-aardappel-
land, was ik aanwezig met de geest
van een man, die zich voorbereid op
iets zeldzaams beroerds. Ik hoop
dat u begrijpt dat ik ambtshalve
mijn opwachting maakte. En u zult
ook begrijpen dat mijn gedachten
allereerst uitgingen naar mijn boe-
zemvriend Stoeleman.

Toen ik om half tien naar beneden
sukkelde langs de goed aangeveegde
strandafgang, die naar de gezellige
tent van Ome Bas leidt, werd ik ver-
welkomt door Joost, die schelmse
rakker! Toen de jongen mij zag,
rende hij de tent in en schreeuwde:
„Ome Bas, tante Jans, Bartje komt
er aan, hou je vast!" De zin van deze
woest uitgebrulde kreet ontsnapte
mijn begripsvermogen en toen ik zag
dat mijn Stoeleman en tante Jans
een snelle dialoog voerden, waarbij
zij steels maar zeer afkeurend naar
mij keken, kon ik niet verhinderen
dat een frons zich van mijn tot dat
ogenblik onbewolkt voorhoofd mees-
ter maakte. Niettemin won mijn
aangeboren opgewektheid het van
mijn tijdelijke frons en daarom riep
ik, bij de tent aangekomen: „Hai,
'jongelui, hoe staan de zaken? Weer-
tje hè? Hebben jullie op me ge-
rekend vandaag mét een stoel?!'!

Stoeleman schudde z'n hoofd en zei
somber: „Uitverkocht, alles uitver-
kocht." En Jans vestigde mijn aan-
dacht op Noordwtjk, de pier van
Scheveningen en, naar ik meen, de
Mookerhei. Maar daar ben ik niet
helemaal zeker van .Ik besloot ze te
redden. Ik wilde ze in de gelegen-
held stellen de wetten van de gast-
vrijheid na te komen zonder hun lig-
stoelen-voorraad ter wille van mij
uit te putten. Ik nestelde mij in een
rieten stoel op het terras, legde- pijp
en tabak op tafel en klopte Joost op
z'n schouder, die met een gezicht
als een scherprechter naast mijn
stoel stond opgesteld. Ik was werke-
lijk heel tevreden, want ik kon het~
bonte gewemel op het strand vrij
goed observeren en dus legde ik
naast de pijp en im'n tabak notitie-
bloc en, ballpoint, En ik bestelde
koffie. „Weten jullie niet dat ik die
beste koffie van jullie altijd zo waar-
deer? Kom op Joost, schenk me
eens een mok in!" zei ik joviaal,
eigenlijk om de situatie te redden,
want ik kreeg de indruk dat ze met
iets in hun maag zaten zonder het
mij te willen vertellen.

Enfin, ik moet u dan zeggen,
vrienden, dat mijn ervaringen op die
dag van velerlei aard waren. Ik heb
tante Jans, oom Bas en Joost de
hele dag gezelschap gehouden en be-
halve hun goede koffie ook nog een
kleine hoeveelheid koel bier genoten.
Ik heb veel gezien, veel gehoord en
in de middag zag ik langs de vloed-
lijn mijn tweede boezemvriend
Momus, die met z'n onverstoorbare
hoofd schelpen liep te;zoeken.,Ik kon
hem niet bereiken met mijn 'beschei-
den stemgeluid en vroeg Joo.st hem
voor mij te waarschuwen. Dat deed

de nozem niet en hij voegde er aan
toe: „Laat Momus met rust, die
moet jou niet!"

Ik probeerde nijdig te worden
maar dat lukte me niet eens, zo
goed was mijn stemming. „Ach", ze
ik tegen Stoeleman, „we zijn eigen-
lijk allemaal broeders in het vak,
is leuk om. iedereen zo aan het werk
te zien. Denk je dat Momus vrijdag
een verhandeling gaat schrijven over
het geestverheffende nut van hè
zoeken en vinden van slijkgapers en
geribde hartschelpen?" „Man, zeur
niet," bromde Stoeleman, „Momus
heeft meer in z'n pink dan jij in je
hele logge lichaam". Dat klonk ver
draaid onvriendelijk, vindt u ook
niet, vrienden? Ik zou daarover best
eens-een boom willen opzetten me
de heren, al was het alleen maar
om wat meer saamhorigheid onde1

de collega's te bereiken. Ik denk nu
maar altijd dat er iets is tussen

" Stoeleman en Momus aan de ene
kant en_ mijn persoontje aan de
andere kant. En ik zou niet weten
waar dat op berust. Ik heb wel een
het idee dat Stoeleman Momus, di
hij meestal „mijnheer Momus
noemt, overdreven voorkomend be
handelt. En daar is volgens mij hè
lemaal geen reden voor. Ja, som
ben ik wel wat teleurgesteld in d
collega's, maar dat kan toch nis
verhinderen dat ik mild over ze blij
denken

Ik heb een fijne dag gehad, zon
dag en ik heb heel wat gezien. Il
heb evenwel Stoeleman moeten be
loven niet onder z'n duiven te schie
ten, anders kan hij u vrijOag a.s
alleen maar gemaaid gras voorscho
telen. En dat wil ik niet. U zult we
plezier beleven aan z'n relaas, wan
ik zag hem op een gegeven ogen
blikjjrinnikend iets opschrijven. Di

i ome Bastpoteert alles, hoor! |i, •
r "> (Tussen; twee 'haakjes,' de1 zóme
is weer over, vrienden) | ,,,

i' ' ' " ,!&• '• > < -BARTJE

en dat het kleine huisje van de
ever en al diens huisraad, hem, de
chuldeiser, te beurt viel. Vergeefs
meekte Matthias om uitstel en. zo

gebeurde het, dat korte tijd later
eide mannen verschijnen moesten
oor de rechter in het naastbij ge-
egen stadje Hirschberg.

Heinz liet de morgen van de
echtzitting zijn mooiste wagen

met vier van zijn beste paarden be-
pannen en vertrok.
De arme Matthias moest te voet

gaan en ach, met welk een bezwaard
lart ondernam hij de lange tocht.

Het ging voor het gerecht juist
zoals Matthias gevreesd had. Wel
rachtte ook de rechter de rijke

Heinz te vermurwen en hem te over-
reden nog wat geduld te hebben,
maar deze volhardde in zijn eis.
Stond het niet op de schuldbekente-
ils, door de wever ondertekend, dat,
ndien hij na bepaalde tijd zijn

schuld niet kon terugbetalen, zijn
huis met weefstoel en huisraad aan
Heinz zou vervallen?

Heinz vertrok met een honende
glimlach op z'ii verwaand gezicht en
jeval zijn knecht onmiddellijk de

paarden voor te spannen en dan 'Je
zweep er goed op te leggen. En zo
;ebeurde het ook. Maar spoedig

overkwam de sierlijke koets met
zijn vurige bespanning een heel
•reemd en onverklaarbaar avontuur.

Hoewel zijn knecht de streek uit-
stekend kende, bleek dat hij plotse-
ing op een volstrekt onbekende plek
geraakt was. De weg was opeens
zó nauw en zó door bergwanden in-
gesloten, dat de wagen onmogelijk
/ooruit kon. Omkeren ging ;moeilijk,
toen dit geprobeerd werd bleek dat
een angstwekkend steile bergmuur
verrezen was, die de terugtocht af-
sneed.

Ontzet keek Heinz om zich heen.
Hier moest toverij in het spel zijn.
Vreemd, maar, hij moest aan de
arme Matthias denken en in stilte
deed hij de gelofte dat hij de wever
nog uitstel zou geven, indien er
redding op kwam dagen.

Plotseling werd hij opgeschrikt
door een stem die tot drie keer toe
zijn naam riep. *'Opziende zag Heinz
n het gelaat van een reus met ros-
sige baard, wiens kleding nauwelijks
verschilde vanï": de kleur van de
omringende rotsen.. Zijn ogen sche-
nen Heinz, die zich nu heel klein
voelde, te willen doorboren, maar op
de vraag hoe hij hier kwam, ant-
woordde Heinz toch wrevelig:

„Zegt gij mij liever hoe Ik hier
uit kom; weet 'dat ik een rijk man
ben, die u goed zal belonen"

„Geld heb ik niet nodig," zei de
vreemde met diepe stem. „Ik help
op andere voorwaarden."

„En deze is?" vroeg Heinz.
„Dat ge de wever Matthias zijn

schuld kwijtscheldt", was het korte
antwoord. „Maar weet, dat ik hierop
sta en niet met mij laat spotten."

„Het zij zo", sprak Heinz en zwoer
zijn woord te zullen houden. Als bi,
toverslag waren, de rotsgevaarten
verdwenen en de wagen kon weer
voortrijden op de gewone, brede
weg alsof er niets gebeurd was.

Heinz sloeg zich voor het hoofd
Stellig moest hij gedroomd hebben
„Dwaas die ik was", zei hij bij zich
zelf, „zou ik die hongerlijder van 'n
Matthias zijn schuld kwijtschelden
omdat ik geschrokken ben van een
spook? Onzin!"

Op het zelfde ogenblik sprong de
gierigaard met een vloek overeind
en riep zijn knecht toornig toe, wa
het betekende 'daV de wagen wee:
stilstond.

Zo dicht bij.huis moesten de paar
den zich juist reppen en waarom
deden ze zo angstig en vreemd
Heinz, evenals i zijn knecht, wilden
nu uit het rijtuig springen, maa
beiden konden ,zich van schrik nie
verroeren zomin als hun sidderend
paarden en toch was geen enkel ge
vaar op de weg te bespeuren. On
middellijk begreep Heinz dat d
plek weer betoverd moest zijn.

„Kwam mijn redder maar wee
.opdagen," zwoer hij bij zichzelf, „ih
zou hem beloven' wat hij maar wild
en " ; / «

„En je belofte houden ook?" rie
plotseling een stem vlak bij hem e
weer keek Heinz in het gelaat va
de vreemde met de dreigende ogen
en de vlammende baard.

„Ik ken je, nu", liet de reus e
grimmig op volgen, „en weet dat j
•in, ^staat,. bent" tot ^wpordbreuk' z
gauw je" [weer uit/de/ndod'bent.-Gee
mij eersti'de schuldbekentenis ,jyan d
wever en schrijf er onder'('dat,"j

an alle verdere vordering afziet.
>an zal ik je voor ditmaal nog ver-
ossen."

Met deze woorden verdween de
erschijning, het papier dat Heinz
.em bevend gegeven had, mee-
emend.
„Rübezahl!" mompelde hij, „nu

veet ik wie het was. Geen ander
dan Rübezahl, de bergkoning zelf!"
En stil ging hij naar huis in ge-
dachten verzonken. Van dit ogen-
ilik af werd Heinz een ander mens.
En Matthias? Met loden schreden

iad hij de terugweg naar zijn dorpje
fgelegd. De volgende morgen vroeg,
lad hij de terugweg naar z'n dorpje
-cinderen het huisje reeds verlaten,
want hij wilde niet afwachten, dat
zijn beul hem kwam verdrijven.
Voor het laatst, bedacht hij in zijn
/erslagenhe'id, betrad hij dus de wo-
ning die hem zo dierbaar was, het
erfstuk van zijn ouders. Maar wat
was dat? Daar vloog de deur open
en met een jubelkreet snelde hem
zijn oudste kind tegemoet.

„Vader, dit heeft een vreemdeling
mij voor u gegeven en nog al deze
joudstukken erbij. Wie was het
:och? Zijn ogen glansden als berg-
•cristal en zijn baard als zuiver goud
en hij was groter dan ik ooit een
mens gezien heb! Wie kan het ge-
weest zijn?"

„Rübezahl!" riep Matthias uit.
,Geen ander kan het geweest zijn

kind. Rübezahl, de bergkoning zelf!"
Nu vouwde Matthias het docu-

ment open dat de jongen hem ge-
;even had. 't Was zijn eigen schuld-
jekentenis, waaronder met grote,
bevende letters geschreven stond:

„Matthias heeft niets meer te be-
:alen. Heinz."

Gebroken enkel
.Zondagmiddag viel een' 49-jarige
vrouw uit Amsterdam over een-on-
effenheid in het trottoir en brak een
enkel.

Gevaarlijke vondsten
Op het einde van de vorige week
werden in de noordelijke duinen
langs de Boulevard Barnaart weer
verscheidene granaten gevonden, af-
komstig uit de tweede wereldoorlog.
De mijnopruimingsdienst heeft de
projectielen onschadelijk gemaakt.

70 procent onbevoegde
leerkrachten
Het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek heeft berekend, dat er per
16 december 1960 een tekort was
van 2810 bevoegde leraren bij het
voorbereidend hoger en middelbaar
onderwijs. Van de in 1960 aange-
stelde leraren was 70 % onbevoegd
(1958: 67%). Van het aantal lera-
ren in de wettelijk verplichte vak-
ken was 31% onbevoegd-('59: 30%)
Het percentage onbevoegd gegeven
lessen steeg van 24,7 tot 25,4.

Het aantal leerlingen op de scho-
len voor voorbereidend hoger en
middelbaar onderwijs steeg van
158.627 in 1959 tot 170.253 in 1960.
Kop

Zeepost

Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Ver. Staten van Amerika: ms. Som-

melsdijk, 28 juni.
Argentinië: ts Argentina, 28 juni.
Australië: ss Abbekerk, 27 juni.

ss Orcades, 28 juni,
ss Port Alfred, 29 juni.

Brazilië: ms Waterland, 27 juni.
Brits-Oost-Afrika: ms Europa, 29/6.
Canada: ms Leapaul, 28 juni,

ms Prins Maurits, 29 juni.
Chili: ms Barensteln, 29 juni.
Indonesië: ms Myrmidon, 27 juni.
Ned. Antillen: ms Oranje Nassau,

27 juni.
Suriname: ms Kreon, 28 juni.
Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrlka:

ms Jagersfontein, 27 juni en
l|i'tss'>Bosbok, 29 juni.".',:
V • W'.T * » • -:;
Inlichtingen* betreffende- devverzen-
dingsda'te. van postpakketten geven
dé 'postkantoren.1 . '' >



Oud-Zandvo ort
Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj. W. R. de Haan en R. C. Hekker

Prijs f 4,OS

Kocht U al
een exemplaar?

Verkrijgbaar bij:
Boekhandel Bakels, Kerkstraat 31
Boekhandel Esvé, Grote Krocht 17
Boekh. Koper-Koreman, Tolweg 18
Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg
Eerste Zandvoortse Papierhandel,
Haltestraat 12
Boekhandel v. Petegem, Kerkstr. 28

Gymnastiekvereniging O.S.Si

Begunstigd door fraai zomerweer
vond zaterdag j.l. in het Noorder-
sportpark te Haarlem de jubileum-
uitvoering van de Kennemer Turn-
kring plaats.

Bijna alle verenigingen uit de
Kring namen met één of meerdere
nummers deel, zodat een zeer ge-

• varieerd programma kon worden
geboden. Dit programma werd in-
geleid met een vlaggendefilé van de
deelnemende verenigingen, waarbij
de drie geel-blauwe, O.S.S.-vlaggen
de rij openden.

Zeer in de smaak viel het jon-
gensnummer met banken, klimpa-
len en bruggen, waarbij 't ultste-
kende klimmen van één der O.S.S.-
jongens ieders bewondering af-
dwong.

Ook de massaal uitgevoerde num-
mers en de gezamenlijke spring-
nummers getuigden van goede voor-
bereiding, waarbij de deelnemende
O.S.S.-meisjesploeg zeker als één
der beste kon worden beschouwd.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044. Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345' Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Borlogebedrijf O. Waaning,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Esvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs Drukkerij,
Zandvoortse Courant
Achterweg l

P.V. „Pleines"
P.V. Peines hield j.l. zaterdag een
wedvlucht vanaf Chateauroux over
een afstand van 655 km. Gelost om
6.30 uur, arriveerde de eerste duif
om 16.14 uur.

A. H. Daane l, 2, 6; K. Kramer 3;
K. Driehuizen 4, 5; C. Visser 7, 10,
11; W. Driehuizen 8, 9.

P.V. „Phoenix"
*j

De p.v. „Phoenix" hield j.l. zaterdag
een wedvlucht vanaf Chateauroux
over een afstand yan 665 km. Gelost
om 6.30 uur, arriveerde de eerste
duif om 15.43 uur.
R. Engelandér l, ,3, 4, 7, 8, 10.
R. .van .Gijtenbeek 2, 5, 9.
J. de Leeuw 6.
Corn. Koper 11.

Aantal kijkers en luisteraars
Op l juni 1961 bedroeg het aantal
aangegeven televisietoestellen 909237
tegen 894335 op l mei 1961 (t/m 20
juni 918874).

Het aantal aangegeven radio-ont-
vangtoestellen bedroeg op l juni
2645102 tegen 2646537 op l mei.

Op l juni waren er 479936 aange-
slotenen op het draadomroepnet te-
gen 480009 op l mei j.l.

Daar kunt u heen
Monopole:

Maandag 26 juni tot en met donder-
Aag S9 juni, 20 uur: film Nooit op
zondag.

Concertgebouw Haarlem
Donderdag 29 juni, 8.15 uur: Buiten-
gewoon concert, dirigent Henri
Arends, solist Eduardo del Pueyo,
piano.

Te huur gevr. van 1-15 aug.
HUISKAMER, SLPK. en
gebruik van keuken. Br.
onder no. 4802 Z. Crt.

Witte KINDERWAGEN te
koop. Koninginneweg IQ.

Gevr. voor aanstaand jong
echtpaar WOONRUIMTE
te huur of te koop (inwo-
ner van Zandvoort). Br.
onder no. 4803.

Te koop prachtige Schotse
HERDERSHONDEN (col-
lies) 8 weken oud, kern ge-
zond, zwart-wit, ras auiver,
geen stamboom, pr. ƒ 80,-.
Mevr. G. Franssen, Leidse-
vaart 18, Noordwijkerhout,
(station), telef. 02533-561.

Gevraagd:
Koffiejuffrouw

strandpaviljoen 7. J. Schaap

Wie vond of zag gisteren
br. HONDJE, lijkt op Peki-
nees, is van invalide meisje
Gaarne bericht telef. 4024.
Kostverlorenstraat 121,
achterhuis.

ENG. KINDERWAGEN te
koop, prijs f 35,-.
Bol. Kostverlorenatraat 66.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRBSSOR reeds
vanaf ƒ ,398,-
Permanente show:'
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

MAAGTABLETTEN
de beste

U kunt weer normaal eten!
Vraagt inl. b.d. importeur
LOUIS RIETBERGEN c.V.
Korenaarstraat 55, Rotter-
dam-6.

Dat kunt ook U
zeggen na een

advertentie in de
Z A N D V O O R T S E

C O U R A N T
Achterweg l

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen

van.
Zandvoorts bevolking !

TE KOOP
een na de oorlog gebouwd

W O O N H U I S
nabij zee, bev. grote zitk. (parketvl.), serre, schuur
3 slaapk., 2 keukens, 2 douches, 2 w.c.'s, ruime zol-
der, achtertuin. Prijs ƒ 48.000,- vrijbl.
Inl. mak. S. Attema & Zn.Hogeweg 64, telefoon 2715,
Mak. J. Boogaard jr., Regentesseweg 7, telefoon 2210

Smit's Bouwbedrijf n.v.
BEVERWIJK

- vraagt voor spoedige indiensttreding

a. TIMMERLIEDEN
b. METSELAARS
c. VOEGERS

voor het bouwwerk aan 328 etage-
woningen in plan „Meeresteyn" te
Beverwijk. Aanmelden bij de hoofd-
uitvoerder dagelijks tussen 8 en 17
uur of telefonisch 02510-3423.

Voordelige aanbieding
van verschillende modellen en kleuren

beklede stoelen en tafels
Zeer geschikt voor eethoek

Tevens nog enkele terrasstoelen en tafels

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 — TELEFOON 2484

WERKELIJK SPAR

VOORDEEL
fXTKA WEEKAAN8IEDING.'

geldig van 29 Juni t/m 6 juli

MARCARINE.VOORPEEL [_

bij 3 pakjes Sparmargarine voor 120-10% ^ ̂
rol EIERBESCHUIT v,„ 30 voor 1O-10S4

| RIJST-VOORDEEL|_

2 pakken SIAMRUSTdroogkolcani),
van 112 voor 99-10%

_| LIMONAPE-VOORDEEL

rik.fi.. LIMONADESIROOP
heerlijk bij yoghurt,
pudding of custard ct goedkoper-io%

-| REPEN-VOORDËEU [-

3 dikke REPEN (l 40 gram) van 75 voor -10%

Dubbel sparen door dubbel Sparzegels

Pindakaas grote pot 98 en 40 x«g*I* oratU

'Gev. aardbeien __ __
snoepje, 200 gram 7O en 2B leg»'* gratie

Ontbijtkoek

Ontbiitkoek

Sprits

reuze «tuk 72 »n 28 zagelc gratie

groot Muk 58 en 24 zegelc gratU

pak 50 en 2O zegel* gratl*

Neem mee, omdaf bef zo voordelig te!

NOOTMUSKAAT busje 50 gram van 10? voor 95-IOJS

3 blikjes TOMATENPUREE Italiaanse, van 54 voor 45-10%

PINDAKOEKJES fijn koekje, 250 gram voor 66-10%

Spectafa aanbieding ff/no vleeswaren! '

ONTBIJTSPEK z.zw- 100 gram van 48 voor 42-10%

GEBRADEN GEHAKT 100 gram van 3? voor 33-10%

SOEPBALLETJES blikja van 69 voor 59-10%

WERKELIJK VOORDEEL - Mt-'L KORTING - lOO'l. KWALITEIT

H.H. Hotel-café-rest.- en pensionhouders
schenkt uw DultSG QaSteH origineel DUl'tS

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

DE GRUYTER weefcrec/Cfme
Wi^ •• ^̂ Pl • k̂ ^H^ • • ••LH • Vk ,"-'~-' ^o Geldig van 28 juni t/m 4 juli 1961

Elk 2e pak

REUZE
tafelryst

van 62 cent

31 centvoor
De Gruyter's bovenste beste

importri[st. Prachtig drooakoken-
de reuze korrels vobf hachee of
rijsttafel. 'n Fikse besparing van

31 cent op elk 2e pakl '

Elk blik

SARDINES
SUPERIEURES

voor 85 cent
Superieure Portugese Sardines,
zonder huid of graten, in de
fijnste olijfolie, 'n Traktatie, echt
't neusje van de sardine l Profi-
teer nu zoveel keren als U wilt.

Rol

RUITJES
en pak

FROU-FROU
85 centsamen

„Wie nog 'n extra koekje bij de
thee?" Dat kunt U nu gulweg
zeggenl Deze week 'n rol fijn
gesuikerde Ruitjes plus een pak

brosse Frou-frou-wafels
samen voor maar 85 cent!

M

Elke bus

OPLOS CACAO
I| van 135 cent

•voor EEN GULDEN
'n Lepel De Gruyter's Oploscacao
in het glas, koude melk erbij -
roeren - klaar! 'n Verrukkeli|ke
koude choco-drank. Deze week

35 cent voordeel.

ELK BLIK

FRANKFORTER

Frankforters, heerlijk sappige
worstjes in handig hoog opwarm-
blik. Smakelijk, zowel bij warme
als koude schotels of als hartige
hap! Nu 10 ct. extra voordeel!

V-^JPFV, \f̂ "*3 f̂c ' u . ^̂ ^ . ' ' - . ' - ' . -'.",. g' i' ' •' ..

Altijd een kassabon voor 10°/o korting. Ook bij de weekreclames



Goed samenspel
in de wereld

van vandaag

Dag en nacht staan zij klaar:
de mensen van PTT. Ook op
de stations, waar zelfs, in het
holst van de nacht duizenden
zakken post door hun handen
gaan. Hun aanwezigheid, ieder
uur, is de garantie dat op
werkdagen alle brieven, van-
daag gepost, morgen bezorgd
zullen worden: overal in Ne-
derland!
Goed samenspel tussen PTT
en u maakte de communicatie
in Nederland tot een der best
functionerende ter wereld.
Goed samenspel tussen u en
PTT zal maken dat daaraan,
ondanks het bestaande perso-
neelsgebrek en de werktijd-
verkorting, zo min mogelijk
afbreuk wordt gedaan.
Goed samenspel vraagt spor-
tiviteit en... spelregels. Wan-
neer.u op sportieve wijze de
nieuwe spelregels hanteert,
helpt u PTT ook na 30 juni a.s.
zijn taak voor u op de beste
wijze te vervullen.

Dit zijn de spelregels
voor U...! voor PTT

f Belast PTT niet op zaterdag! Ga alleen in
dringende gevallen naar het postkantoor: zorg
zélf voor een kleine voorraad postzegels.

2 Denk op vrijdag al
aan zaterdag! Post uw
brieven vrijdagbijvoor-
keur vóór 12 uur. Ver-
zend altijd uw brieven
zodra zij klaar zijn en
wacht niet tot het laat-
ste moment: dan voor-
komt u overbelasting.
Let ookvooral op de ge-
wijzigde buslichtings-
tijden op zaterdag.

3 Telegrafeer op zater-
dag alléén in dringende
gevallen en dan zo
vroeg mogelijk! Geef
gelukstelegrammen, die
op zaterdag bezorgd
moeten worden, reeds
vrijdag of eerder op.
Bedenk dat u overal

- dag en nacht -te le-
grammen per telefoon
kunt aanbieden op 009.

4 Vraag niet aan de
telefoniste wat u zelf
in uw telefoongids kunt
vinden! De telefoon-
gids vertelt u Mies over
tarieven, netnummers
en abonneenummers.

5 Vraag geen telefoon-
gesprekken aan die u
zélf' tot stand kunt
brengen! Bijna heel
Nederland is automa-
tisch bereikbaar. Be-
paal zélf de gesprek-
kosten met behulp van
de tarieven in uw tele-
foongids.

Post Op zaterdag zullen -
alleen voor spoedgevallen - de
hoofdpostkantoren en een be-
perkt aantal bijkantoren en
postagentschappen tot 12.00 uur
geopend blijven, de hulpkanto-
ren enpoststations tot 10.30 uur.
Daartegenover zal men thans
iedere vrijdag ook na 15.00 uur
op elk postkantoor en post-
agentschap geldzaken kunnen
afdoen.
De post zal op zaterdag in één
keer worden bezorgd.

Telegraaf De telegraafkan-
toren in Amsterdam, Rotterdam
en 's-Gravenhage blijven dag en
nacht voor de aanbieding en
aflevering van telegrammen ge-
opend. Voorts nemen alle op
zaterdag opengestelde postin-
richtingen telegrammen aan zo-
lang de loketten voor de post-
dienst geopend zijn. In een aan-

tdl grote plaatsen worden de
telegrammen tot 21.00 uur be-
steld; in de overige plaatsen
slechts gedurende de openstel-
ling en tussen 17.30 en 18.30 uur.

Telefoon De telefoniste kan
in het algemeen slechts worden
ingeschakeld voor: gesprekken
met het buitenland, gesprekken
vanuit telefooncellen, gesprek-
ken met nog niet geautomati-
seerde netten. De inlichtingen-
dienst zal alleen in bijzondere
gevallen informaties verstrek-
ken betreffende tarieven, net-
nummers en abonneenummers.
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J.l. dinsdag in de raad

„DEBAT" OVER DE VRIJHEID
rond voorstel model-kampeerverordening

De Raad van de gemeente Zandvoort kwam dinsdagavond j.l. in open-
bare zitting bijeen onder voorzitterschap van mr. H. M. van Fenema.
De agenda Bevatte niet veel „spectaculaire" punten en daardoor duur-
den de besprekingen nauwelijks anderhalf uur,-inclusief de rondvraag.
Wel stonden de dames en de heren geruime tijd stil bij de behandeling
van het voorstel tot vaststelling van een kampeerverordening, waar-
bij _yele tongen los kwamen.
Voorzitter deelde mede dat de heer Paap (p.v.d.a.) nog steeds ziek is.

Ingekomen stukken
1. Mededeling van Gedeputeerde

Staten betreffende de door hen
gesloten gemeenterekening en de
rekeningen van de bedrijven over
het dienstjaar 1955.
Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel tot vaststelling van de
8e suppletoire begroting voor het'
dienstjaar 1961.
Akkoord.

*
Benoemd tot opzichter-tekenaar bij
de dienst van Publieke Werken: de
heer J. G. Wijnbergen.

Eervol ontslag — op verzoek —
verleend aan de heer R. de Jong, als
hoofd van het gemeentelijk verzor-
gingshuis.

*
Zonder hoofdelijke stemming ging
de Raad akkoord met het voorstel
tot het aangaan van een geldlening
met de Rijkspostspaarbank tot een
bedrag van ƒ 500.000,—.

#
Medewerking werd verleend aan het
verzoek van het r.k. parochieel kerk-
bestuur tot aanschaffing van meu-
bilair t.b.v. de St. Agatha kleuter-
school.

*
Bij het voorstel tot vaststelling van
enkele uitbreidingsplannen en wijzi-
gingen daarop, zei de heer SLE-
GERS (k.v.p.) dat hij de motieven
van degenen, die bezwaren hadden
ingediend tegen het plan tot stich-
ting van een speeltuin (Ver. Kinder-
vreugd) achter de Kostverloren-
straat, gezocht vond. Men klaagt te-
genwoordig nogal eens over de bal-
dadigheid van de jeugd, aldus spr.,
en hier wordt zij nuttig bezig gehou-
den. Het komt toch ook niet voor
dat omwonenden klagen dat zij in
de nabijheid van een school wonen?

De heer GOSEN (prot.-chr) vroeg
naar het advies van het bestuur van
de speeltuinvereniging, dat hij te-
vergeefs bij de stukken had gezocht.

Spr. pleitte voor de aanleg van

en zelfs gaf hij de suggestie tot het
stichten van een rolschaatsbaan na-
bij de vijver aan de Frans Zwaan-
straat. De plaats, waar de speeltuin
thans zal komen (Kostverlorenstr.)
achtte hij ongeschikt, aangezien het
daar vrij koud en tochtig is. Deze

tiaf,
...... was de scherpe aanval van en-
kele raadsleden op de door het col-
lege van b. en w. voorgestelde mo-
del-kampeerverordening, die bar en
boos en in strijd werd genoemd met
de democratische opvattingen van
vrijheid. Na de repliek op deze me-
ning door andere raadsleden en het
college, waren de beswaren tegen
de gewraakte verordening verdwe-
nen en -stemde men eensgezind voor
het voorstel.

De meningen kunnen wel snel
verkeren in de Zandvoortse vroed-
schap. B.

...... was het feit, dat de pers op-
nieuw in discussie kwam tijdens de
rondvraag van de jonaste raadszit-
ting. Nu is „pers" een mooi, maar
bepaald ontoereikend woord om
„schuldigen" aan te duiden. Steeds
maar weer wordt er gezegd: in een
dagblad", „e e n ochtendblad", „e e n
streekblad", „e e n
orgaan" enz. enz.

bepaald pers-

Zou het geen aanbeveling verdie-
nen wanneer men in het vervolg
maar rond voor de zaak uitkomt en
„man en paard" noemt f

Het wil ons voorkomen, dat het
publiek hiermee ook is gebaat, want
men vraagt zich in zulke gevallen,
gnuivend achter de ruggen va*i de
persvertegenwoordigers, af: „welke
krant zouden ze nu wel bedoelen?"

En in een objectief raadsverslag
kan van, de zijde van de pers geen
„onthullende" mededeling worden
gedaan, omdat dit terecht als on-
sportief zou kunnen worden aange-
merkt.

Maar.
open!

breek ons de mond niet
W.

speeltuin zou beter in plan-noord op
z'n plaats zijn.

"Mevr. MOL-v. BELLEN (p.v.d.a.)
kon zich met het gehele voorstel
verenigen en vroeg of het college
aandacht wilde schenken aan het tot
stand komen van meer speeltuinen,
ook op andere plaatsen in de ge-
meente. '

Wethouder TATES (v.v.d.) ant-
woordde dat het een normaal ver-
schijnsel is dat tegen bepaalde plan-
nen bezwaren worden ingediend. Ten
aanzien van de bezwaren tegen het
stichten van deze speeltuin, zei hij
dat de oude heeft moeten plaats
maken voor de woningbouw. Een
particulier heeft dit terrein ter be-
schikking gesteld voor dit doel.
Men heeft wel eens gezegd dat de
bestaande speeltuin te veel gericht
was op de kinderen uit plan-noord.
Welnu, deze ligt meer in het cen-
trum en is dus meer geschikt. Ten-
slotte zei hij dat het college dili-
gent is ten aanzien van het stichten
van andere kinder-speelgelegen-
heden.

De heer LINDEMAN (k.v.p.) kon
zich de bezwaren, best indenken,
zonder er evenwel mee akkoord te
gaan. Hij vroeg bij de aanleg van
deze speeltuin zoveel mogelijk reke-
ning te houden met de bewoners
van de aangrenzende percelen.

Wethouder TATJf.S (wd) zegde
dit" toe en antwoordde nog op de
vraag van de heer Gosen dat er
mondeling overleg met het bestuur
van de Speeltuinvereniging had
plaats gevonden.

De heer BREURE (vvd) bepleit-
te de aanleg van een kinderboer-
derij als men toch wat wilde doen
voor de kinderen zowel van inwo-
ners als van badgasten. In Apel-
doorn is er een, welke spr. met het
college had kunnen bezichtigen. De-
ze was alleraardigst ingericht en
spr. kon zich voorstellen hoe nut-
tig en prettig tevens een dergelijke
inrichting voor een plaats als Zand-

VOORZITTER deelde mede dat
de kinderboerderij van Apeldoorn
inderdaad zeer succesvol kon wor-
den genoemd. De financiële konse-
kwenties" zijn echter niet te baga-
telüseren! Spr. zei dat de desbe-
treffende beheerder van de kinder-
boerderij van Apeldoorn nog naar
Zandvoort komt om een en ander te
bespreken. Met de omwonenden zal
zeker zoveel mogelijk rekening wor-
den gehouden. Men zou een bepaal-
de wijze van beplanting kunnen toe-
passen.

Mevr. MOL-v. BELLEN (pvda)
zei nog dat er indertijd al eens over
een kinderboerderij was gesproken
en er was toen iemand geweest, die
hierin van advies had willen dienen.
Is dit dezelfde als die mijnheer uit
Apeldoorn ?

VOORZITTER zegde toe dit te
zullen onderzoeken.

Tenslotte werd het voorstel in z'n
geheel zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

De heer GOSEN (prot.-chr.) maak-
te bezwaar tegen de z.l. dirigistische
tendenzen in de nieuwe door het
college voorgestelde kampeerveror-
dening, waarbij het kamperen aan
strengere regelen zal worden gebon-
den. Vooral ging sprekers protest
uit naar de zinsnede in art. 8 lid 3
van de verordening, waarin staat
dat het aan hen, die met hot opspo-
ren van overtredingen zijn belast,
te allen tijde mogelijk is lokalen en
al dan niet afgesloten ruimten, on-
danks de wil der bewoners of eige-
naars, binnen te treden of te be-
treden. Spr. had hiervoor de volgen-
de kwalificaties: „bar en boos" en
„waanzin"!! Hij vroeg zich. af wat
de vrijheidlievende V.V.D. hiervan
wel te zeggen had.

Mevr. STEMLER-TJADEN (vvd)
zei dat deze verordening haar per-
soonlijk voorkwam als „tegen alles
indruisend"

De hoer LINDEMAN (kvp) vond
het niet zo erg dat een verordening
als deze strenge bepalingen heeft
Dergelijke bepalingen zijn er meer
gemaakt en ze zijn natuurlijk
geenszins gericht tegen hr2n, die het
kamperen volkomen cornjct bepefe-

nen. Er is nu eenmaal controle
noodzakelijk als de omstandigheden
dit eisen en dan moet dit inderdaad
„te allen tijde" mogelijk zijn.

MEVR. MOL-v. BELLEN (pvda)
zei, dat strenge bepalingen verve-
lend lijken, maar ze zijn nodig voor
de handhaving van de openbare orde
en de goede zeden. Het viel spreek-
ster wat tegen dat de heer Gosen,
als anti-revolutionair, niet volkomen
achter deze verordening stond!

De heer BREURE (vvd) zag in
deze verordening geen inbreuk op
de vrijheid en evenmin een aantas-
ting van de democratische begrip-
pen. Zowel de oude S.D.A.P. als de
V.V.D. hebben beide de D van demo-
cratie in hun partijnaam. En ver-
tegeuwoordigers van beide partijen
hebben zitting in het college! Spre-
ker vond dit een praktische ver-
ordening.

De heer PETROVITCH (azb)
merkte op, dat een dergelijke ver-
ordening de mogelijkheid schept tot
verboden. En deze kunnen soms
nodig zijn.

De heer SLEGERS (kvp) vroeg
of de houder van het terreintje ach-
ter de Verlengde Haltestraat ook
onder de bepalingen valt van deze
verordening. Deze eigenaar heeft
immers jaren geleden een vergun-
ning gekregen.

WETH. KERKMAN (pvda) zei,
dat deze verordening zich heeft aan-
gepast aan de uniforme (landelijke)
regelen. Er is hierin geen sprake van
dirigisme. Wat het bezwaar betreft
van de heer Gosen, aldus spreker,
moest het hem van het hart dat
partijgenoten (die zelfs ministers
waren) van de heer Gosen (anti-
revolutionair) in het verleden wel
„dirigistischer" wetten hadden uit-
gevaardigd.

VOORZITTER zei enigszins ver-
baasd te zijn geweest over de op-
merkingen i.z. „dirigisme" in ver-
band met deze verordening. In een
seizoenplaats als deze kunnen de be-
palingen niet stringent genoeg zijn,
maar dit houdt niet in dat men zo
maar met willekeur „nachtelijke
invallen" op touw gaat zetten. Van-
zelfsprekend zullen de bepalingen
correct worden toegepast, maar ze
moeten er zijn om excessen te voor-
komen. Als deze zinsnede uit het
desbetreffende artikel zou worden
geschrapt, zou daardoor iedere mo-
gelijkheid tot controle aan de over-
heid worden ontnomen.

Deze regeling is juist gemaakt
voor de vrijheid van de kampeerders.
Er is nu eenmaal geen vrijheid zon-
der gebondenheid. Zonder het laatste
ontaardt de vrijheid in losbandig-
heid.

Het voorstel werd hierna zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

Vervolg op pag. Z.

kaas is fttefc af.
Particuliere bemoeienissen met de politiek, hoe goed ook
bedoeld, moeten noodgedwongen in de schemer van het
niemandsland tussen de partijen blijven. Worden zij
voortijdig aan het licht der openbaarheid blootgesteld,
dan exploderen gij. Moeten ook uiteenspatten, want de
particuliere politici beschikken over geen enkele of-

ficiële status en kunnen door geen regering of volksvertegenwoordiging
ter verantwoording worden geroepen.
Daarom sloegen ook zij, die voorstanders zijn van een gesprek met In-
donesië over de toekomst van Nieuw-Guinea, met gemengde gevoelens
de informele contacten gade, van een groep Nederlandse zakenlieden.
Nederlanders zijn op dit terrein nu eenmaal niet zo bedreven als b.v.
de Engelsen en da Fransen.
Door een onbesuisde en onhandige manoeuvre van een journalist-con-
tactman is de zaak, die nog in een pre-stadium verkeerde, nu in de open-
baarheid gekomen. Van officiële zijde was men toen wel gedwongen,
zowel in Nederland als in Indonesië, zich van deze -particuliere activi-
teiten te distanciëren. Dat is dan ook gebeurd. Soekarno deed het wel
op een heel hardhandige wijze. Maar men kon het verwachten. Zijn we
nu weer even ver als voorheen f Dat geloven we niet.
De regering en de volksvertegenwoordiging kunnen na deze affaire, de
gevoelens en de wil van velen om tot een akkoord te geraken, moeilijk
langer negeren. Doen zij dit wél, dan brengen zij krachten in beweging,
die alleen maar een tragische situatie kunnen scheppen.

Uitkeringen op vrijdag
De invoering van de vrije zaterdag
bij het PTT-bedrijf, met ingang van
l juli a.s., maakt het noodzakelijk
de uitbetaling van periodieke uitke-
ringen ingevolge de sociale verzeke-
ringswetten — zoals ouderdoms- en
weduwenpensioen (AOW en AWW)
— waarvan de betaaldag op een za-
terdag valt, nader te regelen.

In afwachting van een definitieve
regeling zullen deze uitkeringen op
de aan de zaterdag voorafgaande
vrijdag worden uitbetaald.

Deze voorlopige regeling gaat in
vop l juli a.s., hetgeen dus wil zeg-
gen dat de op die dag betaalbaar ge-
stelde uitkeringen reeds op vrijdag
30 juni a.s. aan de postinrichtingen
kunnen worden geïnd.

Examens
J.l. maandag werden in hotel Keur
E.H.B.O.-examens afgenomen aan
leden van de plaatselijke afdeling
van het Ned. Rode Kruis. De kandi-
daten werden getest door dokter J.
M. Segaar. Na afloop van de exa-
mens werd dank gebracht aan de
heren P. Flieringa en A. Loos, die in
de afgelopen winter de e.h.b.o.-cur-
sussen hebben geleid.

Geslaagd zijn de dames T. Althui-
sius-Bakker en E. G. M. Bos-Vis en
de heren A. Bos, G. J. Munier, J.
W. Petersen, B. ten Pierik en J. Vol-
werk.

OPROEP
Inwoners van Zandvoort. Wie
zag bruin hondje? Lijkt op
Pekinees, is van invalide
meisje. Bericht aan Restau-
rant Berliner Kindl, Grote
Krocht 23, tel. 4475.

Evenementen voor de jeugd
in juli en augustus

De enige jaren geleden ingestelde „Zomerevenementencommissie", die is
belast met de samenstelling van jeugdevenementen gedurende de zomer-
maanden, heeft het volgende programma bekend gemaakt.

Woensdag 19 juli zal voor kinderen
van zes tot en met twaalf jaar een
feestmiddag worden georganiseerd
in restaurant „Zomerlust".

Op 26 juli en 11 augustus worden
op het circuit zeepkistraces gehou-
den in twee klassen, namelijk voor
wagens op luchtbanden en op mas-
sieve banden. Voor elke klasse wor-
den drie medailles uitgeloofd.

Evenals vorig jaar zullen weer
teken- en kleurwedstrijden worden
gehouden. Er zijn twee wedstrijden.

Voor de eerste worden de deelne-
mingsformulieren uitgereikt van 5
tot 8 juli. Inleveren tussen 10-22 ju-
li. Voor de tweede wedstrijd worden
de formulieren uitgereikt tussen 2
en 5 augustus. Inleveren tussen 7
en 19 augustus.

De tekeningen van beide wed-
strijden zullen worden tentoonge-
steld in het Hervormde Jeugdhuis.

„Touring Zandvoort" verstrekt de
gewenste inlichtingen.
Er zal een tentoonstelling worden
Ingericht van wat de jeugd gedu-
rende de zomermaanden op het
strand heeft gevonden. Deze exposi-
tie wordt gehouden op 3 augustus
in het Hervormde jeugdhuis. De
voorwaarden van deelneming kun-

nen bij het kantoor van stichting
„Touring Zandvoort" worden ver-
kregen. Er worden diploma's en
eervolle vermeldingen beschikbaar
gesteld.

Er zullen ook dit seizoen twee
zandbouwwedstrijden worden geor-
ganiseerd en wel op 18 juli en 26
augustus op het vrije strand tus-
sen de strandpaviljoens l en la op
het zuiderstrand. Voor de drie leef-
tijdsgrenzen zijn wederom waarde-
bonnen beschikbaar gesteld.

Op 8 augustus wordt op 't strand
een wedstrijd in fortenbouw gehou-
den. Na voltooiing van het werk
wordt een vlag op elk fort ge-
plaatst. De ploeg met de vlag, die
het het langst tegen de opkomende
vloed uithoudt, wint de wedstrijd.
Voor drie winnende ploegen wordt
een prijs beschikbaar gesteld.

De jaarlijkse kinderballonwed-
strijd zal plaats hebben op l augus-
tus op de rotonde. Inschrijving kan
geschieden bij 't kantoor van stich-
ting „Touring Zandvoort". De uit-
gifte van de ballonnen vindt plaats
op l augustus in de automaten-
speelzaal van hotel Bouwes van 9
uur af.

Op 12 juli wordt in de avonduren
een kinder-puzzeltocnt gehouden.

Bekendmaking PTT
In verband met de sluiting op za-
terdag is het postkantoor van Zand-
voort met ingang van 30 juni a.s.
geopend voor alle geldzaken van
8.30 tot 19 uur.

Bijeenkomst gemeenteraad
De eerstvolgende openbare taijeen-
komst van de gemeenteraad Is vast-
gesteld op maandag 24 juli a.s.

Jaarvergadering OHvZ
Maandagavond hield de toneelver-
eniging Op Hoop van Zegen de 24e
jaarvergadering in Ons Gebouw. De
jaarverslagen van secretaresse en
penningmeester lieten een optimis-
tisch geluid horen en werden met al-
gemene stemmen goedgekeurd.

Bij de bestuursverkiezing werden
bij acclamatie herkozen mevr. G. A.
Cohen-v.d. , Pijl, secretaresse, en de
heren J. Bos, 2e secretaris en L.
Paap, 2e penningmeester.-

In de kascontrolecommissie wer-
den benoemd mevr. R. Bos-Plug en
'de heren L. Paap en A. R. Bisen-
ger.

De viering van. het zilveren jubi-
leum van O.H.v.Z. in . februari van
het komende" jaar werd uitvoerig
besproken. De voorbereiding is in
handen gelegd van een commissie,
die bestaat uit mevr. E. Schipper en
de heren L. H. Cohen, L. Paap, B.
ter Maat en W. A. van der Moolen.

In de ballotagecommissie werden
benoemd mevr. R. Bos-Plug en de
heren L. Paap en K. Loos.

Burgerlijke Stand
23 — 29 juni 1961
Geboren: Aaltje, dochter van A. R.
Todd en J. Balledux; Maria Anna
Agatha, dochter van J. Th. van Ger-
ven en A. A. Rung.

Ondertrouwd: Jan George Halder-
man en Helene Johanna Gerda Loo-
man; Jan van Dienst en Leni de la
Court; Robbert van Velzen en Alei-
da Lulei; Benno Berrier en Maria
Henrica Smids.

Gehuwd: Cornelis Waaning en
Wibbina Smid; Gerrit Cornelis
Harms en Adriana Verschoor.

Overleden: Jansje Kerkman, oud
48 jaar, gehuwd met A. van Duijn,
Tolweg 17; Albert Beekhuis, oud 88
jaar, gehuwd met M. H. E. Peters,
Nieuwstraat 10.

Overleden buiten de gemeente:
Johan Petrus Weddepohl, oud 72
gehuwd geweest met H. J. Vedder,
Zeestraat 45.

Watergetijden

juli
h.w. l.w. h.w. l.vr. strand

berijdbaar
6.06 1.30 18.36 14 — 10.00-16.30

3 6.57 2.30 19.27 15 — 11.00-17.30
4 7.51 3.30 20.24 16 — 12.00-18.30
5 8.55 4.30 21.28 17 — 13.00-19.30
6 10.02 5.30 22.33 18 — 14.00-20.30
7 11.08 6.30 23.40 19 __ 15.00-21.30
8 — . — 7.30 12.20 20 — 3.30-10.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Beter slaagt u bij
„'t Interieur"
Stationsplein 15, telefoon 3346

voor:
bankstellen - huiskamers
slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen
etc.



De raadsleden gijn bezorgd

TOON VAN DE PERS
is weinig vleiend' voor Zahdvoort - .

De heer LINDEMAN (kvp) ci-
teerdo enkele tegenstrijdige bericht-
gevingen in. de pers over de zoge-
naamde verkeerschaos op de Tweede
Pinksterdag. Een publicatie in een
landelijk ochtendblad gaf de Zandr
voortse politie 'n onverdiende sneer,
terwijl een streekavondblad op de-
zelfde dag vol lof was over het op-
treden van de politie. Spreker vond
het diep treurig dat een ochtendblad
zulke volkomen onjuiste publicaties
doet en hij vroeg of hier iets tegen
te doen was.

VOORZITTER antwoordde dat ook
hij verontwaardigd was geweest
over dit geschrijf. De desbetreffende
verslaggever van het bewuste och-
tendblad heeft inmiddels zijn excuses
aangeboden en redres toegezegd.

De heer KONING (azb) had ge-
merkt dat het parkeerverbod aan
de boulevards zondag j.l. tijdelijk
was. opgeheven. Even later was het
weer in werking en vielen er bekeu-
ringen. Dit brengt de mensen in ver-
warring, zei spreker, en hij vroeg of
het niet beter was dit parkeerverbod
te allen tijde of in het geheel niet
door te voeren.

VOORZITTER zei, dat de heer
Koning in principe volkomen gelijk
had. Het verbod heeft enkele uren
niet gegolden, omdat de parkeer-
ruimten overvol waren en het niet
doenlijk was verbaliserend op te
treden tegen de eigenaars van
auto's, die binnen weinige minuten
in rijen langs de boulevards stonden.
Maar in beginsel moet het parkeer-
verbod aan de boulevards (dit alles
geldt de Zuid boulevard) blijven ge-
handhaafd. Een en ander wijst wel
op de urgentie van het stichten van
meer parkeerplaatsen in de ge-
meente, besloot spreker.

De heer KONING vroeg ook nog
of de voorzitter thans iets kon
mededelen over de hangende politie-
kwestie, welke nog steeds niet tot
een oplossing is gekomen.

VOORZITTER antwoordde, dat
hij kort geleden een zeer bevredi-
gend onderhoud omtrent deze aan-
gelegenheid met de minister van
binnenlandse zaken neefi gehad. Een
voor alle partijen bevredigende op-
lossing' is nu inderdaad op korte ter-
mijn te verwachten.

De heer PETROVTTCH (azb) zei,
dat de pers tegenwoordig ten op-
zichte van Zandvoort klaarblijkelijk
de methode volgt van Karel Appel:
„Ik schrijf maar raak!" Waarom
eigenlijk deze onsympathieke toon
tegen Zandvoort, terwijl de pers j.l.
maandag, in het algemeen vol lof
was over de verkeersregeling bij de
T.T. te Assen, waar echter wel
sprake was van een chaos.

Dezelfde spreker vroeg ook nog of
het niet mogelijk was afdoende
maatregelen te treffen om herhaling
van een z.i. betreurenswaardig feit
in de Hannie Schafschool te voor-
Komen. Daar was een der leerlingen
gevallen, zodanig dat het kind een
hersenschudding had. Toen de aan-
wezige geneesheer een ambulance-
auto telefonisch wilde oproepen,
bleek de school geen telefoon te heb-
ben, terwijl wel het hoofd een toe-
stel in zijn woning heeft.

VOORZITTER zei, dat niet ge-
zegd mag worden dat de pers altijd
onsympathiek schrijft over Zand-
voort. In het algemeen is er wel

waardering. Hij was het echter eens
met de mening van de heer Petro-
vitch, die had gedoeld op een spe-
ciaal geval. Inzake de telefoonkwes-
tie, welke de heer Petrovitch had
aangeroerd, antwoordde de voor-
zitter dat deze maatregelen inmid-
dels waren getroffen.

De heer GOSEN (prot. chr.) wees
op de gevaarlijke situaties ten aan-
zien van het verkeer op de Grote
Krocht. Hij vroeg of het college na
het seizoen deze zaak nu eens zou
kunnen aanpakken.

VOORZITTER antwoordde dat
voorzieningen, zonder hierbij ont-
eigeningsprocedures te halen, reeds
in onderzoek zijn. Publieke Werken
heeft een plan uitgewerkt tot sane-
ring van de Grote Krocht.

De heer BREURE (vvd) zei te
zijn opgebeld door ouders van scho-
lieren van de Karel Doormanschool.
Deze ouders zijn zeer ' verontrust
door het feit dat bij genoemde school
nog steeds geen speelplaats aan-
wezig is. Kan hierin nu eens einde-
lijk voorzien worden, in het belang
van de veiligheid van de kinderen?

VOORZITTER zei, dat dit samen-
hing met een onteigeningskwestie,
die waarschijnlijk haar beslag krijgt
binnen afzienbare tijd.

De heer VAN DER WERFF (prot.
chr.) informeerde nog eens naar de
aula op de algemene begraafplaats.
Een desbetreffend raadsvoorstel tot
het bouwen van een dergelijk object
is reeds lang geleden aangenomen.

VOORZITTER zei, dat dit ook
zeker gerealiseerd zou zijn, als het
tekort aan arbeidskrachten in de
bouwnijverheid niet zo schrikbarend
was. Het college blijft echter dili-
gent ten aanzien van deze kwestie.

MEVR. MOL-v. BELLEN (pvda)
vestigde de aandacht op een mis-
prijzende uitspraak van een in-
woner van Zandvoort in een dag-
blad, waarin gesproken werd van
„afzetters" en „het slachten van de
kip met de gouden eieren" enz. Dit
betrof dan zogenaamde „overvra-
gingen" met betrekking tot de zo-
merverhuur in Zandvoort. Gelukkig
zijn deze dingen zeldzaam hier, al-
dus spreekster, maar deze inwoner
was toch bepaald al te scherp en
zelfs onredelijk. Een en ander is
reeds recht gezet door de heer Hu-
genhoïtz. Maar zijrvond het treurig
dat een inwoner van de gemeente
zich zo te buiten was gegaan.

VOORZITTER zei, dat deze uit-
spraak inderdaad scherp was,
maar hij liet er tevens op volgen,

dat men hier zeer voorzichtig moet
zijn om niet de aandacht te trekken
met overvraging en 't niet nakomen
van contractuele verplichtingen.

MEVROUW STEMLER-TJADEN
(vvd), sprekend over het portret van
H.M. de Koningin, dat in de raad-
zaal was aangebracht, vroeg hoe
'andere gemeentebesturen tegenover
deze door de kunstenaar Aart van
Dobbenburgh vervaardigde litho
stonden.

VOORZITTER gaf een korte uit-
eenzettmg van de totstandkoming
van dit portret, dat hij „een prach-
tig doorwrocht kunstprodukt" noem-
de. Iets bijzonders hierbij was ook
dat hare majesteit hiervoor 12 uren
geposeerd had. Spr. had het genoe-
gen gehad dit portret persoonlijk
aan de koningin op Soestdijk aan te
bieden. Zij was vol lof geweest.'

Hoe andere gemeentebesturen —
deze litho wordt in alle raadzalen
aangebracht — hebben gereageerd,
kon spr. helaas niet zeggen. Per-
soonlijk was hij van mening dat
men dit portret aandachtig moest
beschouwen en het leren zien.

Tegen half tien sloot burgemees-
ter Van Penema hierop de vergade-
ring.

H.W.

Actie van padvinders
De afd. Zandvoort van de Ned.

Padvinderij „The Buffalo's" komen
morgen, zaterdag l juli, huis aan
huis kranten ophalen. De opbrengst
van de krantenactie is bestemd voor
de bouw van een troephuis.

Zeepost

Met de volgende schepen Jtan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Verenigde Staten: ss Nieuw Am-

sterdam, 2 juli; ss Liberté, 3 juli;
ms Westerdam, 6 juli;

Argentinië: ss Buenos Aires, 3 juli;
Australië: ss Jason, 6 juli;
Canada: ss Nw Amsterdam, 2 juli;

ms Prinses Irene, 6 juli;
Chili: ms Diogenes, 6 juli; ms Wei-

mar, 6 juli;
Ned. Antillen: ms Maron, 5 juli;
Nieuw-Zeeland: ss Ceramic, 6 juli;
Suriname: ms Oranjestad, 5 juli;
Unie van Z.-Afrika en. Z.W. Afrika:

ss Edinburgh Castle, 2 juli; ms
Zonnekerk, 4 juli.

Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.
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In verband met het invoeren van de vijfdaagse werkweek zijn de
uren van openstelling op de overige werkdagen aanzienlijk uitge-

breid, ,De Nutsspaarbank is

m.i.v. 3 juli dagelijks geopend:
van 9-1 en 2-5 uur

ZATERDAGS GESLOTEN

MAANDAG 26 JUNI — Ziezo,
mensen, dat hebben we dan weer
gehad. Ik vind de natuur verdraaid
barmhartig: na regen komt zonne-
schijn, maar na een flinke top-
dag komt er altijd verkoeling! Ja,
de weerberichten van zaterdag wer-
den geloofd en 's morgens begon het
al heel vroeg. Ik zal geen moeite
doen om alle ruzies en geharrewar
om stoelen en andere dingen op te
sommen, maar u mag me geloven,
hoor: het was bar en boos! In de
treinen en autobussen moeten zich
gezellige tonelen hebben afgespeeld,
vooral 's avonds, toen de terugtocht
op gang was g-ekomen. En ze noe-
men het weer een rekord-dag voor
de kuststreek. Kan wel waar zijn,
de T.T. van Assen liet ook veel
rekords sneuvelen! Daar schijnt het
ook druk te zijn geweest. De enige
schaduw, die we gehad hebben op
die mooie zondag was Bartje van
onze Courant. Die moest weer eens
roet in het eten gooien. Jans zegt,
dat ik me te veel laat gaan en dat
hij (Bartje) best meevalt, maar
heus, ik mag die eigengereide op-
schepper niet. Ik denk dat hij alles
aan elkaar plakt in onze krant en
soms snap ik de krant niet zo erg
goed. Als ik wat 'te vertellen had
aan de Achterweg, zou ik hem wel
leren. Nou, u begrijpt het zeker
al: Bartje> heeft ons bijna, de hele
dag zitten opjutten met z'n tegen-

woordigheid. 's Morgens al heel
vroeg zat-ie op ons terras met een
vervelende lach op z'n gezicht rond
te kijken en overal had-ie wat van
te zeggen. Gelukkig hebben we het
te druk gehad om er veel mee bezig
te zijn.

Ze zijn weer bruin gebakken, hoor!
Maar voor het bruin was, is er veel
geleden, mensen. Sommige figuren
schijnen het nooit te leren. Die
komen wit als een melkfles het
strand op en die denken dat ze dan
's avonds lekker bruin zijn, als ze de
hele dag in de zon hebben gelegen.
Nou, daar mankeert nog wel wat

aan! Jans schudde' haar hoofd tel-
kens als ze ^zo'n gekookte kreeft
langs zag komen. „Daar gaat er
weer een", zei ze dan „die ligt van-
avond te gillen van de pijn". En
Joost is dan altijd zo lekker onge-
wekt, die voegt er aan toe: „Als er
tenminste nog gelegenheid is om te
gillen " Nee, de zon is goed, maar
ze kan onbarmhartig .zijn, hoor.
Denk toch altijd aan die hele kleine
kindertjes, die je er geen pleaier
mee doet, als ze de hele dag onbe-
dekt in de zon scharrelen. Vierhon-
derdvijfentwintig ukken zijn er zoek
geraakt, stond er in de krant. Dat
is veel voor de tijd van het jaar!
De mensen rekenen altijd maar
weer op de politie, die gisteren weer
paraat was. Je zal maar de hele dag
dienst moeten doen om huilende en
in paniek geraakte kinderen terecht
te laten komen. Want je denkt wel
eens bij jezelf dat sommige ouders
alleen naar het strand komen voor
hun eigen plezier. Sommigen waren
om tien uur hun kinderen al kwijt.

De vloed kwam 's middags
nogal hoog, met een stevige zuid-
wester bries. Dat was hier en daar
knokken geblazen. Ja, met vloed
moet je dubbel inschikkelijk zijn!
En Joost mopperde dat-ie het zo
moeilijk had om de mensen aan hun
verstand te brengen, dat je zo maar
geen dure ligstoelen in het water
kan laten staan. Jans heeft zich
prachtig gehouden. Die kon anders
d'r lol wel op in die smoorhete tent.

DONDERDAG 29 JUNI - We
Krijgen een hittegolf! Kunnen we
hebben. Maar laten we het wel mooi
houden, mensen.

STOELEMAN

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Het hoofd van het,[gemeentebestuur
van Zandvoort 'maakt bekend, dat
met ingang van maandag, 3 juli 1961
gedurende veertien dagen ter ge-
meente-secretarie voor een ieder ter
inzage liggen de volgende partiële
wijzigingen van het uitbreidingsplan-
in-onderdelen voor het dorp Zand-
voort:
1. Plan J 3, betreffende het terrein

omsloten door gedeelten van de
Brederodestraat, de Dr, Kuyper-
straat, de Mr. Troelstrastraat en
de Dr. Schaepmanstraat;

2. plan D 6, betreffende het terrein
omsloten door de Julianaweg en
een gedeelte van de Kostverloren-
straat;

3. plan Kostverlorenstraat (deel A),
betreffende terreinen aan weers-
zijden van de Kostverlorenstraat;

welke plannen zijn vastgesteld bij
raadsbesluit van 27 juni 1961 nr. 6.

Binnen 6 weken na afloop van die
termijn kunnen belanghebbenden,
die zich met bezwaren tot de raad
hebben gewend, bij gedeputeerde
staten van Noordholland bezwaren
tegen het desbetreffende plan indie-
nen.
Zandvoort, 28 juni 1961

Het hoofd van het gemeente-
bestuur voornoemd, Van Fenema

Tennisclub „Zandvoort"

JeugdkampioenscUappen

De uitslagen lulden;
Meisjes A
A. Eizema-M. Blom 8-6,' 6-2
H. Venekamp-D. Kleyn 6-3, 6-4
A. Eizema-H. Venekamp 6-4, 6-1
A. Eizema werd jeugdkampioen A.
Jongens A
P. Jessurun-P. Krot 6-4, 4-6, 6-3
J. M. de Jong-T. Kokke 6-4, 6-1
F. Jessurun-T. Kokke 6-4, 6-1.
F. Jessurun werd jeugdkampioen A.
Meisjes B
J. Bol-A. van Sluisdam 4-3, 4-3
A. Blomberg-P. Janssen 4-2, 4-1
J. Bol-A. Blomberg 7-5, 6-2.
A. Blomberg jeugdkampioen B.
Jongens B
W. Brandse-P. Vaandring 4-0, 4-1
P. Gaillard-W. Venekamp 4-3, 4-2
P. Gaillard-W. Brandse 8-6, 6-2.
W. Brandse werd jeugdkampioen B.

Wekelijkse sluitingsdag
Onder de leden van de Horecaf zal
een onderzoek worden ingesteld naar
hun mening over de wenselijkheid
om ook voor de café-restaurants te
komen tot een wekelijkse sluitings-
dag in het kader van de werktijd-
verkorting-.

Bij een eventuele invoering van
een sluitingsdag zou deze bij plaat-
selijke verordening volgens een rou-
leer-systeem moeten worden ge-
regeld.

Bezoek blijft stijgen
Volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek registreerden de Neder-
landse hotels in het eerste kwartaal
van 1961 398.000 overnachtingen van
buitenlandse gasten. Ten opzichte
van de overeenkomstige periode van
1960 betekent dit een toeneming van
55.000 of 16 percent.

Het aantal overnachtingen van be-
zoekers uit Duitsland steeg met
19.800 (26 pet.). Voor bezoekers uit
de Scandinavische landen bedroeg
de stijging 8400 (39 pet.), uit Erank-
rijk 6400 (31 pet.), uit België en
Luxemburg 4400 (18 pet.) en uit
Engeland en Schotland 3900 (9 pet.)

Van het totaal aantal overnachtin-
gen van buitenlandse gasten In het
eerste kwartaal 1961 kwam onge-
veer 70 pet. voor rekening van de
vier grote steden. Overigens was de
stijging ten opzichte van de over-
eenkomstige periode van het vorig
jaar voor deze grote steden xmet 8
pet. veel geringer dan voor overig
Nederland, waar de stijging 39 pet.
bedroeg.

Contributie omhoog
Tijdens de jaarvergadering van de
A.N.W.B. in Den Haag is een ver-
hoging van de jaarcontributie van
ƒ 7,50 op ƒ 10,— goedgekeurd. De
stemgerechtigde leden hadden begrip
voor hst argument, dat deze grote
organisatie, met aanzienlijk geste-
gen loon- en materlaalkosten te
kampen heeft.

Het lidmaatschap van de wegen-
wacht zal van f 12,50 op ƒ 15,—
per jaar worden gebracht.

FAMILffiBERICHTEN

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij onze oprech-
te dank aan buren, vrienden en ken-
nissen voor de vele blijken van deel-
neming ondervonden bij het heen-
gaan van mijn vrouw en onze moe-
der. In het bijzonder aan Dr. Zwer-
ver, Zr. de Wilde en mej. Koning.

A. van Duijn en kinderen
Zandvoort, Tolweg 17.

n
veilig tegen zonverbranding
Plgmadorm. Tube 2.95 - Flacon 7.50 en 2.95

Mensen én zaken
Oorzaak en gevolg

Men hoort nogal eens beweren dat
de hedendaagse opgroeiende jeugd
slechter is dan die van vroeger. De-
ze tot een saaie gemeenplaats ge-
worden meningsuiting wordt vaak
gehanteerd door volwassenen, die 't
contact met de jeugd van nu zijn
kwijt geraakt en geen moeite doen
zich te verplaatsen in de gedachten-
wereld van jongens en meisjes tus-
sen dertien en twintig jaar. Het is
niet zo zeer een niet kunnen volgen
van al dan niet aanvechtbare opvat-
tingen van jonge mensen, als wel
een gebrek aan bekwaamheid en be-
reidheid om kinderen naar volwas-
senheid te leiden.

Dit is een gebrek dat fatale ge-
volgen kan hebben.' Ouders behoe-
ven volstrekt geen academici of an-
derszins ontwikkelde intellectuelen
te zijn om kinderen op te voeden.'Het
enige wat zij niet mogen missen is
een liefde en. aandacht, die op het
juiste ogenblik de juiste woorden
spreekt, onverschillig of dat woord
ja dan nee klinkt.

Het lijkt dan ook in bepaalde ge-
vallen een hachelijke onderneming,
een kind .tot volwassenheid en tot
een vrije persoonlijkheid te leiden,
want de „resultaten." van heel veel
„opvoedingswijzen" spreken tegen-
woordig voor zichzelf. Hierin mag
dan een verschil tussen vroeger en
nu gelegen zijn. Maar dat ligt niet
aan de kinderen. In zulke gevallen
zijn de ouders in gebreke gebleven
hun kinderen in positieve zin op te
voeden. Van nature is een kind in
z'n eerste levensjaren aangewezen
op z'n ouders. Als die ouders al van
het begin af te gemakzuchtig en te
liefdeloos1 zijn - geweest • onr- een we-
zenlijk voorbeeld voor hun kinderen
te zijn, dan kan men moeilijk ver-
wachten dat kinderen, die zo aan
hun lot zijn overgelaten, zich zullen
ontplooien tot volwaardige mensen,

De kinderen ontvangen de eerste
ideeën en de eerste indrukken van
de ouders. Als een kind z'n ouders
over niets anders hoort praten dan
over geld verdienen en zoveel moge-
lijk van het leven genieten, dan zal
het denken dat deze vorm van leven
het hoogste geluk betekent en dan
zal het precies doen en denken zoals
z'n ouders deden en dachten. Een
mens is nu eenmaal zó, zoals hij
denkt. Ben kind kan zich niet af-
sluiten voor invloeden van buiten af.
Dit geldt zowel voor positieve als
voor negatieve invloeden. Daarom
dragen "ouders een grote verant-
woordelilkheid. En als zij nalaten
hun kinderen voor te houden dat 't
leven niet slechts een oppervlakkige
aangelegenheid is, maar mogelijKhe-
den schept tot een bestaan, waarin
het niet zichzelf zoekt, dan mogen
zil niet teleurgesteld wijzen op de
mislukte gevolgen van hun nalatig-
held.

Daarom zou het redelijker zijn te
zegden dat er vroeger misschien
ouders waren, die hun opvoedende
taak verstonden, wel fouten maak-
ten, maar toch trachtten hun kinde-
ren tot een voorbeeld te zijn.

Het mag schokkend zijn te erva-
ren dat heel jonge mensen, nauwe-
lijks vijftien, zestien jaar, zich
soms -te buiten aan excessen — en
dan ,mag het ook voorkomen dat
men z'n hoofd schudt en zegt: die
tesrenwoordig-e jeugd toch, maar de
volgende reactie Is dat men zich af-
vraaet wat voor ouders deze klnde-
ren hebben.

Als men ziet met hoeveel brutali-
teit jonge meisjes en jongens
's avonds door de straten zwalken
en zich ten opzichte van elkaar al-
lerlei vrijheden permitteren, dan
kan men alleen maar vaststellen dat
deze kinderen de gelegenheid Kre-
gen en deze met beide handen heb-
ben aangegrepen.

Zouden zij niet met even gretige
handen de gelegenheid aangrijpen
om zich te ontwikkelen - tot mensen
met zelfrespect en eerbied voor an-
deren, zo hun dit maar geleerd was
van jongs af aan?

MOJTOS

De wedstrijd van het jaar
Maandag 3 juli, 8 uur - STADION AMSTERDAM

SPEEDWAY en AUTO-RACE
om de Gouden Helm 1961 en de Grote prijs van N.-Holland

Goldplate ,
Prijzen ƒ l.BO - f 2,50 ƒ 3,00 - ƒ 3,50 - ƒ 4,00 '



'n Prettige vakantie met
Philips 'draagbaar radiotoestel, leuke uitvoering
prachtig van toon, voor binnen ei^ buiten!
PHILIPS platenspeler met versterker
SPORT in BEELD met
Philips televisie 43 cm beeld ,ƒ 645,<-
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,-'• '
Uw oude xadio of televisie heeft inxuilwaaïde
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst, na per-
soonlijk overleg, de betaling met u. ,
Bezoekt met ons, de grote toonzaal te Haarlem. Wij brengen u gratis
uit en thuis, ' >

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

BABYJURKJES vanaf
KINDERJURKJES
Enorme sortering

4,50

JONGENSPAKJES
TERLENKA ROKJES
DELANA TRUITJES va. 3,25
STRAND SHORTS
JONGENS BROEKEN en
BLOUSES
Stretch nylon
HEREN ANKLETS ....... 2,50
Stretch nylón BADPAKKEN
en ZWEMBROEKEN
WOLLEN BADPAKKEN 7,95

Prachtige grote
baddoeken 5,75
Glansgaren KINDERVESTJES

Babygoed
KLEUTERJURKJES v.a. 2,98
BADHANDDOEKJES •' 1,45

Jansen
en Tilanus

NACHTHEMDEN
BABYDOLLS
ONDERJURKEN

Koala
PYAMA'S '
DAMES- en
HERENONDERGOED
Plastic TAFELKLEDEN j.,90

.GEBLOEMDE KLEEDJES
GEBORDUURDE LAKENS
en SLOPEN

U slaagt tenslotte
het best bij

NOTTËN
Haltestraat 59
Voorzorgzegels nemen wij aan

Reclame aanbieding
Binnenveringmatras

80x190 f47,50
met vijftien jaar garantie

BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER
Haltestraat 21, telef. 2119 en 2501

Hebtu bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote . keuze, o.a;
bakkerskleding,. koksmutsen, slof-
fen en broeken, overalls in wii,
khaki en blauw. Gesorteerd in
heren overhemden, dames dusters,
Ook voor de schoonmaak glas-
gordijnen, keukenvallen, matjes enz.
bij het van ouds bekende adres
A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, tel. 2360

Daar kunt u heen
Monopole:

Vrijdag 30 juni tot en met zondag
2 juli, 19 en 2Ï.SO uur: film Mag ik
'n lift van u?

Maandag S en dinsdag 4 jvli, 19 en
21.30 uur: film Om het naakte leven

Woensdag 5 en donderdag 6 juli, 19
en 2.1.30 uur; film De kneusjes van
het regiment'

•Vrijdag 30, juni tot en met. donder-
,dag 6 juli, H.SO uur: film Stad op
*.

stelten.

8

Kom
kijken
opde
toonzaal
van
lampenfabriek

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opeis Rekord....'6l
Pioters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

WONINGRUIL A'dam-O.-
Watergraafsm-.Zandvoort

Gr. ben.huis + Ie etage,
.7 kam. en badk.. Gevr. dito
huis in Zandvoort. Br. nr.
4903 bur. Z. Crt.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zand voort

Aangeb. bovenh. bev. 2 gr.
kam., gr. keuk., gr. waran-
da. Gevr. dito huis o.i.d.
Br. nr. 4904 bur. Z. Crt.

Gevr. voor. eind juli en/of
aug. of ged. er van VRIJ
HUIS of. FLAT, tenminste
l zitk. en 2 of 3 slaapk.
tel. 020-66940 of 020-719886.

Br. nr. 4902 bur. Z. Crt.

Spaarne 65 - Haarlem (t/o de Ged.
Oude GracMJj Tel. 02500-14850 en 14569.

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoor* Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht -23

GLAS-ASSURANTIE

F. M. VAN DEURSEN

Dr. C. A. Gerkestraat 117
Zandvoort aan Zee

DRUKKERIJ
Schoolstraat, tel. 02507-2507

Corr.-adres: postbus 12

Badgasten komen' en gaan,
dus is Het opruimen. Komaan,
kranten en tijdschriften van de baan
Wij bellen wel bij u aan.

De padvinders The Buffalo's

Waterdrinker koopt alles
Zolderopruimingen, meubilair en an-
dere goederen enz U belt, wij komen
DORPSPLEIN 2, -.TELEFOON 2164

Slapers geen probleem
met een

slaapbank
of vóuwbed
van

't Interieur
Stationsplein, telef. 3346

Het Wonder van Zandvoort
<De goedkoopste zaak

Liebherr koelkasten va. f 398
L'uxaflex aluminium jaloezieën
Strandartikelen, speelgoederen
Luxe en huishoudelijke artikelen

SWALUESTRAAT 9, telefoon 2418

Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven

van velerlei aard:
• • Zijn kritische on sti-

muferende taak eerlijk
vervullen;

• Een tikje spot en hu-
mor niet vergeten

Zandvoortse Courant
Achterweg-J. - Welef. S1S5

Heer vraagt v. enige mnd.
SLAAPKAMER. Br. met
prijsopg. ond. nr. 4905 Z.C.

VERLOREN op de v. Len-
nepweg wit BABYPANTOF-
*"ELTJE m. rose bontrand.
Terug bez. onder beloning
Termaat, Noorderduinweg 2

VERLOREN op 27 juni in
Noord HONDEN HALS-
3AND m riem. Gel. ter. te
bez. Dr. Gerkestr. 97 zw.,
tel. 3501.

DRUKWERKBEZORGERS
evraagd op' provisiebasis,
(oede verdienste. Br. aan

Postbox 147, Delft.

Gevraagd '»

serveerster
f. Paap, tent 8

Een leuke job voor
de vakantie
Modern hotel pension heeft
plaats voor leerling(e) van
een middelbare school als
assistent(e) van de direc-
tie. Werktijden en salaris
nader overeen te komen.
Br. onder no. 4906 Z. .Crt.

STERKE CONSTRUCTIE

DUURZAAM MATERIAAL

DECORATIEVE KLEUREN

PERFECTE LICHTREGELING

Gratis geplaatst
alleen bij

Aspect
Interieurverzorging
ZANDVOORTSELAAN 39
Tel. 2937 en 02500-17069

l

Geslaagd yoor het
eindexamen...

Ook al geslaagd met een werkkring?

Jonge mensen met diploma Mulo of
H.B.S. 3 j.c.,

die initiatief hebben en belangstelling voor het veelzijdige
bedrijf van een bank, vinden bij onze kantoren te
Haarlem en Amsterdam, de juiste gelegenheid om hun
loopbaan te beginnen, met de mogelijkheid om zich
in administratieve zowel als in commerciële richting
verder te ontwikkelen.

Voor verdere studie bestaat een gunstige vergoe-
dingsregeling.
Goede sociale voorzieningen. Vijfdaagse werkweek.

DE TWENTSCHE BANK
Brieven met opgave van leeftijd aan de
afd. Personeelzaken van ons kantoor te
Haarlem, Zylstraat 76, resp. ons hoofd-
kantoor te Amsterdam, Spuistraat
138-150. Persoonlijk bezoek tussen 10-12 en
2-4 uur, behalve op zaterdag.

F L I N K M E I S J E gevr.
voor de bediening.
Strandtent 14.

Banketbakkerij Huize El-
horst vraagt AANK. VER-
KOOPSTER, Kerkstraat 8,
telefoon 3822.

WERKSTER gevraagd, 3 a
4 ocht. per w. Dr. Gerke-
straat 99, tel. 2294.

Gevraagd:
Koffiejuffrouw

strandpaviljoen 7. J. Schaap

Te koop wegens omst.h.:
VENETIAANS BLIND
3,30 m breed, ƒ 100.—.

Noorderduinweg 2.

Wie zag of vond bruine
bastaard PEKINEES Van
invalide meisje? Is gezien
omg. Fr. Zwaanstraat. Inl.
gaarne tel. 4024, Kostver-
lorenstraat 121, achterhuis.

MANICURE
Mevrouw Beek

Dr. Gerkestr. 145, tel. 3412

Geopend
nieuw lasbedrijf

Alle reparaties worden
vakkundig uitgevoerd

Diaconiehuisstr. 9, tel. 2373

Gedipl. pedicure
Behandeling bij u aan huis.

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 2562

Reiswekkertjes
H. Lansdorp
Kerkstraat 33.

Voor VISITEKAARTJES
naar

Gertenbachs Drukkerij

H.H. SPORTVISSERS

Italiaanse rubberlieslaarzen
Alle maten vanaf ƒ 22,50.
Pa. KALSHOVEN, Oosterparkstr. 41, tel. 3660.

GEVRAAGD

BOEKHOUDER
bij voorkeur bekend m. fabrleksadm. en eenv. kost-
prijsberekeningen.
Br. nr. 4901 bur. Z. Crt.

BEKENDMAKING
Daar 15 mei j.l. onze filiaalchef, de heer M.
Schut, het genoegen mocht hebben zich zelf-
standig te vestigen, waren, wij genoodzaakt
hiervoor een ander aan te trekken.
Thans per l juli hebben wij het genoegen u
voor te stellen aan de heer M. J. BODE, die
zijn vakmanschap reeds heeft bewezen.
Vertrouwende dat hij evenals zijn voorganger
het vertrouwen van u mag krijgen, verblijven
wij,

Hoogachtend,

Brink's Wijnhandel
GROTE KROCHT 28, telefeoon 2654

De zaak met de grootste service sinds

Ziekenfondspremies
voor vrijwillig verzekerden
De nog steeds stijgende kosten voor medicamen-
ten, specialistische'hulp en ziekenhuisverpleging
noodzaken de onderstaande Ziekenfondsen de
premie voor de Vrijwillige Verzekering met in-
gang van 2 juli a.s. te verhogen en te brengen op

ƒ 2,65 per week voor zelfstandig verzekerden
ƒ 4,00 per week voor een onvolledig gezin van
een beroepsmilitair, dus voor een echtgenote
met één of meer kinderen beneden 16 jaar.

In deze bedragen is de premie voor het Aan-
vullingsfonds niet begrepen. Deze premie blijft
voorshands gehandhaafd op 10 cent per week.
De premie-reducties blijven ongewijzigd.
Algemeen Ziekenfonds ,JIaarlem, en Omstreken"
Algemeen Ziekenfonds „Ziekenzorg"

Flinke nette HULP gevr.
HOTEL FABER
Kostverlorenstraat 15, tel. 2825

Beschaafde jongedame
of jongeman gevraagd
voor winkel en, lichte administratie.

INTERIEUR, Stationsplein

GEVRAAGD
voor klein atelier in Amsterdam:

leerling modinettes
tevens gevorderde stiksters
Hoog loon, goede soc. voorzieningen en gratis vervoer.
Aanmelden, dagelijks tussen 18.30-19.30 u., Halewijn,
Helmersstraat 17 of Zuiderstraat 12a.

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

HEALTHY SOKKEN
„een weldaad voor uw voeten"

Dit nieuwe artikel heeft vanaf de
hiel, de gehele voetzool en de teen,
een bekleding van een wollen
krimpvrije „Cushion" zool. De wol
vormt een tussenweefsel (frotte) en
is dus zacht verend als een kussen.
In moderne tinten verkrijgbaar.
Speciaal voor Horecaf bedrijven.
Ook in zwart. Prijs ƒ 3.95.

ZANDVOORT



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Wij leveren alle bekende merken uit voorraad!

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

Vakkundige en snelle
aan alle radio- en televisietoestellen

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR
Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Betaling desgewenst In overleg. ^Ziet onze showroom

Geslaagd!
Dan krijgt Uw dochter of zoon natuurlijk

een nieuwe fiets!
LOCOMOTIEF rijwielen, geheel compleet met
verlichting, jasbeschermer, pomp enz.

slechts ƒ149,25
Idem met 3 versnellingsnaaf ƒ 178,—
FONGERS rijwielen, geheel compleet .. ƒ 178.—
KINDERRIJWIELEN, slechts ƒ 69,-
Driewielers .. ƒ 18,75. Autopeds .. v.a. ƒ 5,95

Tevens Ie klas reparatie-inrichting.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421'
Werkplaats: Haltestraat 44

H. Lansdorp, horloge?
Alle soorten

horlogebanden
POLAROID ZONNEBRILLEN

BRILLENSPECIALIST

LOOMAN
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174
's Avonds geopend van 8-9.30 uur

(Voor ziekenfondsleden op voorschrift vastge-
stelde vergoeding op montuur en glazen zon-
der kosten).

H.H. Hotel-café-rest- en pensionhouders
«dunkt uw Duitse gasten at&nea Duits bier

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

MONÜPOLT
Kassa geopend:
12.30-15.00 uur en 18.00-22.00 uur

VRIJDAG 30 JUNI tot en met
ZONDAG 2 JULI
Aanvangstijden: 19 en 21-30 uur
Een vakantiereis, die ieder zich zou dromen!

Renate Ewert - JoacJiim Fuchsberger

ik 'n lift van u?
(Mein Schatz komm mit ans Blaue Meer)

In kleuren Alle leeftijden.

MAANDAG 3 en DINSDAG 4 JULI
Aanvangstijden: 19 en 21-30 uur

Sonja Ziemann - Brigitte Horney

Om hef naakte leven
(Nacht f iel über Gotenhaf en)

Een film over de waanzin van. de oorlog. 14 jr.

WOENSDAG 5 en DONDERDAG 6 JULI
Aanvangstijden: 19 en 21-30 uur

Bernard Bresslaw - Michae? Medium

De kneusjes
van het regiment

De vrolijkste soldatenklucht sinds jaren!
Alle leeftijden.

VRIJDAG 30 JUNI t.m.
DONDERDAG 6 JULI, aanvang 14.30 uur

Een vrolijk familieprograrnma voor alle
I e e ƒ t ij d e ti.
Stan Laurel en Oliver Hmrdy

Stad op stelten

Goed samenspel
in de wereld

van vandaag

De laatste draadjes? Bijna!
Nog een kwart procent en
het Nederlandse telefoonnet
is voor 100 % geautomatiseerd.
Dat maakt Nederland tot het
tweede land ter wereld waarin
elke telefoonabonnee langs
automatische weg bereikbaar
is. Via de kiesschijf - dus
zonder inschakeling van een
telefoniste!
Goed samenspel tussen PTT
en u maakte de communicatie
in Nederland tot een der best
functionerende ter wereld.
Goed samenspel tussen u en
PTT zal maken dat daaraan,
ondanks het bestaande perso-
neelsgebrek en de werktijd-
verkorting, zo min mogelijk
afbreuk wordt gedaan.
Goed samenspel vraagt spor-
tiviteit en... spelregels. Wan-
neer u op sportieve wijze de
nieuwe spelregels hanteert,
helpt u PTT ook na 30 juni a.s.
zijn taak voor u op de beste
wijze te vervullen.

Dit zijn de spelregels
voor U...ï voor PTT

l Belast PTT niet op zaterdag! Ga alleen in
dringende gevallen naar het postkantoor: zorg
zélf voor een kleine voorraad postzegels.

2 Denk op vrijdag al
aan zaterdag! Post uw
brieven vrij dag bij voor-
keur vóór 12 uur. Ver-
zend altijd uw brieven
zodra zij klaar zijn en
wacht niet tot het laat-
ste moment: dan voor-
komt u overbelasting.
Letookvooral op de ge-
wijzigde buslichtings-
tijden op zaterdag.

3 Telegrafeer op zater-
dag alléén in dringende
gevallen en dan zo
vroeg mogelijk! Geef
gelukstelegrammen, die
op zaterdag bezorgd
moeten worden, reeds
vrijdag of eerder, op.
Bedenk dat u overal

- dag en nacht -te le-
grammen per telefoon
kunt aanbieden op 009.

4 Vraag niet aan de
telefoniste wat u zelf
in uw telefoongids kunt
vinden! De telefoon-
gids vertelt u alles over
tarieven, netnummers
en abonneenummers.

5 Vraag geen telefoon-
gesprekken aan die u
zélf tot stand kunt
brengen! Bijna heel
Nederland is autonia-
tisch bereikbaar. Be-
paal zélf de gesprek-
kosten met behulp van
de tarieven in uw tele-
foongids.

Post Op zaterdag, zullen -
alleen voor spoedgevallen - de
hoofdpostkantoren, een beperkt
aantal bijkantoren en de post -
agentschappen tot 12.00 uur
geopend blijven, de hulpkanto-
ren enpoststations tot 10.30 uur.
Daartegenover zal men thans
iedere vrijdag ook na 15.00 uur
op elk postkantoor en post-
agentschap geldzaken kunnen
afdoen.
De post zal op zaterdag in één
keer worden bezorgd.

Telegraaf De telegraafkan-
toren in Amsterdam, Rotterdam
en 's-Gravenhage blijven dag en
nacht voor de aanbieding en
aflevering van telegrammen ge-
opend. Voorts nemen alle op
zaterdag opengestelde postin-
richtingen telegrammen aan zo-
lang de loketten voor de post-
dienst geopend zijn. In een aan-

tal grote plaatsen worden de
telegrammen tot 21.00 uur be-
steld; in de overige plaatsen
slechts gedurende de openstel-
ling en tussen 17.30 en 18.30 uur.

Telefoon De telefoniste kan
in het algemeen slechts worden
ingeschakeld voor: gesprekken
met het buitenland, gesprekken
vanuit telefooncellen, gesprek-
ken met nog niet geautomati-
seerde netten. De inlichtingen-
dienst zal alleen in bijzondere
gevallen informaties verstrek-
ken betreffende tarieven, net-
nummers en abonneenummers.

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

V E R H U U R VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS

Steeds voorradig:

IJSTAARTEN 99 et
gewicht 500 gram
(ook voor hotels, pensions, enz.)

IJS- en MILKBAR

DIRK VAN DEN BROEK
KERKSTRAAT 19

Elke fijnproever:
prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



Is u een lekkerbek?
Echte gastronomen kopen bij:

Slagerij Burger
Oemest kalfsvlees
500 gr. karbonaden 2,98
500 gr. lappen 3,25
500 gr. frikando 3,98

Laxnsvlees
voor de fijne keuken
500 gram bout 2,65
500 gram magere lappen 2,48
500 gram rollade 2,20
500 gram karbonaden J,78

Weekend reklame
100 gram pekelvlees en
100 gr. boterham-
worst, samen 79
Voor de fijnproevers
Rauwe ham, casseler rib, ba-
con, gek. tong, Hauamacher,
Berliner, Haagse leverworst,
Amerikaanse cornedbeaf, ge-
braden frikando, gebraden ros-
bief, theeworst, Braunswijker,
Salami, jachtworst met knof-
look, enz. enz.

Extra aanbevolen
2,78
3,68

750 gr. pracht lappen ...
750 gr. fijne riblappen..
750 gr. braadworst of

saucijzen 2,48
250 gr.-biefstuk tartaar... 1,50
Fricandellen, per, stuk.... 0,45
500 gr. heerlijke doorregen

varkenslappen 1,39

Woensdag
en donderdag
500 gr. gehakt h.o. 1,25
100 gr. pork
100 gr. snijworst

Braadkuikens, 500 gram 2,30
Kippoulet, 100 gram 0,46

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

Familiedrukwerk
als:

geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires
visitekaartjes
rouwcirculaires
dankbetuigingskaarten

Gertenbachs Drukkerij

Dat glundere
gezicht verraadt U!

Tftree Pasis

Dat vertelt ook zonder woorden
hoe blij u bent, dat u nu einde-
lijk eens puur voor uw plezier
schoenen hebt gekocht! U be-
schouwt uw vlotte, modieuze
THREE ROSES schoenen be-
slist niet als een „noodzakelijk
kwaad", ook al zijn het uitge-
sproken gemakkelijke, goed-
steunende schoenen. Niemand
kan immers zien dat ze -net zo-
veel gratie deze extra-taak ver-
vullen? Wat een aanwinst.'

M u i z ing
K r u i s w e g 42 - H a a r l e m

óók
Forma
Natura

SPECIAALZAAK

BLOEMENHUIS R. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten bloemzaden en bollen

FINANCIERINGEN
Auto's 5% en alle verzekeringen
C. TEROL, BRUGSTRAAT 5, TEL. 2898

Voordelige aanbieding
van verschillende modellen en. kleuren

bekleds stoelen en tafels
Zeer geschikt voor eethoek

Tevens nog enkele terrasstoelen en tafels

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 - TELEFOON 2484

Leverancier alle Ziekenfondsen
GROTE SORTERING ZONNEBRILLEN

EN POLAROID ZONNEBRILLEN
Ook zonnebrillen op sterkte van uw bestaande bril

NU is het tijd voor een

sportcombinatie
Wij brengen u een zeer mooie collecte SPORT-
COLBERTS o.a. Trevira, Harris-tweed, Obey-
tweed in de prijzen van ƒ 42, —tot ƒ 86,—
PANTALONS, Terlenka, Trevira, Perion etc.
van ƒ 19,75 tot ƒ 44,—. Ook in twen-model.
Ook in C O S T U U M S de nieuwste tinten in
kamgaren, Trevira en Terlenka in alle prijs-
klassen.
REGENJASSEN, sportief en gekleed model in
vele tinten van ƒ 39,— tot ƒ 119,—.
WEEKENDERS en SPORTSHIRTS in een zeer
grote collectie van ƒ 7,90 tot ƒ 19,90.

Voor de warme dagen
een ruime sortering

khaki pantalons
shirts
shino pantalons

, enz.

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEen HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEt:3136
Ook 's avonds geopend van 8 tot 10 vur.

tijd om een

te rollen!
H ALVE-ZWARE - PITTIG - Ml LD - LEKKER
Uit het zonnige Carolina en uit het rijke, ruige Kentucky

'komen de tabakken. Voor Royal. Doublé selected!
De nieuwe shag - VOOP mannen - VOOP U! - ROYAL

KONINKLIJKE TABAKFABRIEK J. & A. C. VAN ROSSEM - ROTTERDAM met bondige'
extra-lange klep,



Tweede blad vari' de Zandvoortse Couranf
Geslaagd voor examens
De volgende leerlingen van de Wil-
helminaschool zijn geslaagd voor het
toelatingsexamen van de middelbare
school: Gerard v.d. Bogaert, Joyce
Boxhoorn, Floris Faber, Janwillem
Groen, Michiel Koops, Marijke Kor-
teweg, Marijke Mulder Smid, Carel
v.d. Oever, Margreet Steiner, Rudolf
Vrielink.

Voor het eindexamen van de Da
Costa kweekschool te Bloemendaal
zijn geslaagd de dames M. Keur en
C. A. van den Houten te Zandvoort.

• #
De navolgende leerlingen van de
Julianaschool zijn geslaagd voor het
toelatingsexamen van het Ie chr. ly-
ceum te Haarlem: Bart Alvenaar,
Jan Boogaard, Emmelien Bier, Gcr-
hard Hoogvorst, Marga Meems, Ly-
dia van Veelen; voor het Coorn-
hert Lyceum zijn geslaagd: Paul
Ligtvoet en Mildred Plmentel.

*
Voor het toelatingsexamen van het
Coornhertlyceum slaagden de navol-
gende leerlingen van de Hannie
Schaf tschool: Joan Meenhorst en
Lineke Vreugdenhil; voor het Ken-
nemerlyceum: Dick Muller; voor de
M.M.S. Rina Bannink en Liesje
Paap; voor het Laurens Kosterly-
ceum: Frans Derr, Kees Groot, Don-
ny Hofstra, Ab van der Moolen,
Jan Willem van Thiel, Bert Tim-
mermans; voor het Karel van Man-
derlyceum: Lucy Verhoeven. Tot de
eerste klas van de Wim Gertenbach-
school (openbare ulo) werden toe-
gelaten: Ronald Hoogervorst, Torn
Hamann, Peter Bruining, René v.d.
Valk, Peter Bol, Ted Reijenga, Huib
Korthof, Jan Fransen, Corina Ker-
sting, AU Visser, Willy Korver, Syl-
via Boddé, Mary Borst, Fred Jessu-
ren, Hllly Wit.

Plannen revalidatiecentrum
De stichting „Nieuw Unicum" te
Heemstede heeft plannen om In de
omgeving van de Zandvoortselaan,
nabij Bentveld, een revalidatiecen-
trum te bouwen. Een herziening van
het uitbreidingsplan zal hiertoe
noodzakelijk zijn.

Huidzuiverheid - Huidgezondheid

Voeten en oksels Iris door Purol -poeder

D O K T E R S - , Z U S T E R S - en

A P O T H E E K D I E N S T

DOKTOREN:
C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720

APOTHEEK:
l t.m. 7 juli:

Zeestraat-Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

Nachtdienst van 22.00 tot 8 uur
's morgens. Alleen voor spoedge-
vallen.

Zondag 2 juli
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem,
telefoon 13164.

P R E D I K B E U R T E N

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 2 juli

10 uur: ds. C. de Ru. Medewerking
van het kerkkoor.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. de Ru.

NED. PROTESTANTENBOND, •
Zondag 2 juli

10.30 u.: di'. A. van Biemen (n.h.)
uit Bentveld.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg
Zondag 2 juli
Aerdenhout/Bentveld (Kapel achter

Herv. Kerk, Leeuwerikenlaan):
9 uur: ds. H. Peper van Willem-
stad.

Zandvoort:
10.30 uur: ds. H. Peper, medewer-
king kerkkoor.
19 uur: ds. H. Peper.

PAROCHIE H. AGATHA
Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 6.30, 7.30,

8.30, 9.30 (hoogmis), 11 uur.
Bovendien avondmis te 19.30 uur.
De H.H. Missen van 8.30, 11 en
19.30 uur zijn vooral voor de
gasten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende juli en augustus geen
samenkomst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond 8 uur

bijbelstudie in Gemeenschapshuis,
kamer 4, Ingang Wlllemstraat

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 2 juli, 298 m, 9.45 uur radio
toespraak door prof. dr. G. Stulve
ling. Onderwerp: De Genestet-her

Zandvoortmeeuweo
Uitslag promotie-competitie 25 juni:

Donar 2-SDW 2 0-4
De eindstand luidt:

S D W 2 4 3 0 1 6 30-4
Zandv.m. 2 4 3 0 1 6 13-6
Donar 2 4 0 0 4 0 2-15

Een beslissingswedstrijd tussen SD
W 2 en Zandvoortm. 2 is nu nood-
zakelijk geworden. Deze wordt ge-
speeld op zondag 2 juli a.s., aan-
vang 18.30 uur op het H.B.C.-terrein
te Heemstede.

Last van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans
Borstlap - Tussen duivel en schip.
Frison-Roche - Mensen tegen ber-

§en.
Funke-Bordewijk - Millicent.
Lipinsky-Gottersdorf - Alle stern-

men der aarde.
Bates - A breath of french air.
Cesbron - La tradition Fontquernie.

Ontwikkelingslectuur
Brandsma - Menno Simons van Wit-

marsum.
Keramane - De pacificatie.
Olyslager - Vraagbaak voor uw Cl-

troën 2CV.
Reyendam, van - Dat Is nu radio.
Salomons - Herinneringen uit de

oude tijd.
Slooff - De wegwijzer voor de be-

legger.
Troyat - Zo leefden de Russen ten

tijde van de laatste Tsaar
Wallquist - Dokter in het land van

sneeuw en ijs

KOELKASTEN
ALASKA, 120 liter, compres-
sor-systeem, verlaagd in prijs:
thans ƒ 398,— of ƒ 20,— p.m.

RADIO TELEVISIE
SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

DAMES, DOET IN DEZE DURE
TIJD UW VOORDEEL BIJ

SlagerijH.v.Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gr. riblappen 2,75
500 gr. mooie ossenlappen v.a. 2,10
500 gr. schouderkarbonade 2,50
500 gr. ribkarbonade 2,75
500 gram haaskarbonade 3,—
Voor de boterham:
100 gram ham en
100. gram gek. worst, samen 0,85
100 gram pekelvlees en
100 gr. gekookte worst 0,75
150 gr. gehakt 0,55
li/a ons pork 0,50
150" gram ham 0,85
150 gram gelardeerde lever 0,95
IVa ons pekelvlees 0,75
250" gr. gebookte worst 0,8
250 gr. leverworst 0,70
Soeppakket 1,00
l busje weense worstjes 0,98
Ook voorradig eerste kwaliteit
diepvries kuikens.

Examentijd.,.
PRISMA tijd
2 jaar gratis verzekerd.

Horlogerie Lansdorp,

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar? Wij verhuren bed
den, ledikanten, dekens, tafels, stoe
len porselein, glaswerk voor elk>
gelegenheid.
DORPSPLEN 2, TELEFOON 216

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

42212 (02500) Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB service-dealer

2071 Horlogebedrijf O. Waaninig,
Kostverlorenstraat 68

2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein

2231 Boekhandel v.h. Bsvé
Grote Krocht 17

2135 Gertenbachs Drukkerij,
Zandvoortse Courant
Achterweg l

'eparatie Inrichting
an kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

KLEIJN voor AUTO'S
(euze uit .50 auto's
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

Vlug, netjes en
goed,

als Bannenburg
.het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
'/andvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Velo voor koelkasten
rote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanat ƒ 398,
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSEH
Telefoon 2653

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel
heid.

u zelf schilderen! \
Losse oliegrondverf |

a ƒ 1,25 per kg.
Ouderwetse GLANS-1

: VERF a ƒ 2,25 p. kg j
VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

', Dutra-verfmalerij j
J1N.Z. Voorburgwal 25 j
i Amsterdam-C., telef. j
i 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

MONOPOL •
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie
Telefoon Amsterdam 02C
715797, Lutmastraat 89.

Bloemenmaga'z. ,Noord
Telefoon 4320

M. Schniedewind
VONDELLAAN

hoek Van der Moolenstraa'

Voor de tuin
Bloemzaden, .violen,
Vergeetmijnietjes
Afrikanen enz.

Oude boeken en prenten
te koop, gevr.
Antiq. „De Kring"
Nwe. Spiegelstraat 46-48,
A'dam, tel. (020)-220707

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz,
J. Kerkman, Burg. Beeck
manstraat 36, telef. ' 4307.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlam

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

EEN KOEL
GLAè
KARNEMELK

Frisdranken zijn
er vele, maar wei-
nig zijn zo gezond
als karnemelk,
kelder-koele kar-
nemelk. >
Bovendien:
karnemelk ver-
zorgt Uw huid,
eerbiedigt Uw lijn.
Daarom:
Karnemelk, neem
gauw een glas!

D D
00

EXTRA VOORDEEL:
Uw melkhandelaar heeft
deze week een fles
limonadesiroop - rjn
gulden kwaliteit voorijö

tip: scheutje door de
karnemelk . . .
heerlijk! ^

Een liter
karnemelk kou.
33 et, geeft-zet
volle gluan.
D»'i héél
voordallg!

Geslaagd voor het
eindexamen...

Ook al geslaagd met een werkkring?

Jonge mensen met diploma H.B.S. 5 j.c.,
Gymnasium, Handelsschool of M.M.S.,

die initiatief hebben en belangstelling voor het veelzijdige
bedrijf van een bank, vinden bij onze kantoten te
Haarlem en Amsterdam, de juiste gelegenheid om hun
loopbaan te beginnen, met de mogelijkheid om zich
in administratieve zowel als in commerciële richting
verder te ontwikkelen.
Voor verdere studie bestaat een gunstige vergoe-
dingsregeling.
Goede sociale voorzieningen. Vijfdaagse werkweek.

DE TWENTSCHE BANK
Brieven met opgave van leeftijd aan de
af d. Personeelzaken van ons kantoor te
Haarlem, Zijlstraat 76, resp. ons hoofd-
kantoor te Amsterdam, Spuistraat
138-150. Persoonlijk bezoek tussen 10-12 en
2-4 uur, behalve op zaterdag.

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

zo'n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
BIJ elk ontbijt la dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze ho«c-
lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd
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ZANDYODRT5E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVHLD en AERDKNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

VRAGEN AAN STRANDBEZOEKERS
in juli of augustus

Op zondag 23 Juli of, wanneer tengevolge van minder gunstige weersomstandighe-
den uitstel noodzakelijk is, op zondag 6 of als derde mogelijkheid op zondag 13 aug.,

ïzal op elke strandtoegang in de provincies Noordholland en Zeeland en op een ge-
deelte van de kust in Zuidholland een recreatie-onderzoek onder de strandbezoekers
worden, gehouden.

Dit onderzoek komt in de plaats yan het
voorgenomen onderzoek, dat in 1960 niet
is doorgegaan wegens de minder geschik-
te weersomstandigheden.- Het onderzoek
zal bestaan uit een telling gedurende 12
uur — van 8 uur 's morgens tot 8 uur
's avonds — en een enquête gedurende 6
uur, verdeeld over de gehele dag.

Het aantal mensen, dat naar het strand
toegaat, wordt geteld en enqueteurs zullen
een aantal hunner enkele vragen stellen,
die onder meer betrekking hebben op de
woonplaats, waaruit deze mensen afkom-
stig zijn. Voorts zal worden gevraagd of
zij één dag of meer op reis zijn en hoe-
lang zij van plan zijn te blijven logeren
in de kustplaats. Ook wordt geïnformeerd
op welke wijze men naar het strand is
gekomen, met welk vervoermiddel en met
hoeveel personen men Is en of men reeds
eerder op het betrokken strand is geweest.
Dit onderzoek wordt gehouden omdat zo-
wel uit binnen- als buitenland ieder jaar
een toenemende druk wordt uitgeoefend
op de recreatiegebieden langs onze Noord-
zeekust. De kustgemeenten dienen, om de-
ze gasten naar behoren te kunnen ont-
vangen, de beschikking te hebben over re-
cente , gegevens. Het recreatie-onderzoek
verschaft inzicht in de omvang en de her-
komst van zowel het eendaags- als het
meerdaags vakantiebezoek, het vervoer-
mlddel, de plaats van herkomst e.d. Bij
dit recreatie-onderzoek gaat het er onder

.Zon was verraderlijk

.' Tijdens het. afgelopen drukke strandweek-
- einde — het aantal bezoekers aan de bad-
plaats wordt tussen dé 60.000 en 115.000
geschat — heeft zich in Zandvoort geen
enkel verdrinkingsongeval voorgedaan.

Vrijwilligers van de Z.R.B, hielden, in
nauwe samenwerking niet de gemeentelij-
ke strandpolitie en'de bereden rijkspolitie,
j.l. zaterdag en zondag een nauwlettend
oogje op de tienduizenden strand- en zee-
bezoekers.

Met behulp van de vletten en de pa-
trouillerende strandbrigades, werden de
baders* en zwemmers zo dicht mogelijk
langs de kust gehouden. Het publiek toon-
de zich in het algemeen bijzonder gedisci-
plineerd en reageerde attent op de aan-
wijzingen van politie en Z.R.B.-leden.

Het aantal zoekgeraakte kinderen bleef
beneden het record van zondag 25 juli.

•Vierhonderd kinderen werden bij de poli-!
tie- en brigadeposten gebracht.

De zon bleek zaterdag en zondag het
meeste gevaar voor de strandbezoekers
op te leveren. Tientallen mensen moesten
zich wegens een zonnesteek onder EHBO-
of doktersbehandeling stellen.

Zondagmiddag organiseerde de Zand-
voortse Reddingsbrigade ten zuiden van
de post „Ernst Brokmeier" een reddings-
demonstratie met medewerking van een he-
Ukopter. De politie zette voor deze oefe-i
ning een klein gedeelte van het strand
af. Bij de eerste demonstratie werd de
drenkeling uit het water getrokken, bij
de. tweede werd hij met behulp van ecu
schepnet gered. De ZRB ontving van een
firma 10.000 waarschuwingsfolders, waar-
in wordt gewaarschuwd tegen het ver-
drinkingsgevaar.

Bijen kozen de vrijheid
Zaterdagochtend werd de politie gewaar-
schuwd, dat nabij een consumptietent in
het tentenkamp een zwerm bijen was ge-
signaleerd. Een imker verwijderde de
zwerm.

Zondagochtend waarschuwde 'n bewoon-
ster van de Kostverlorenstraat de politie,
dat haar woning door bijen werd belegerd.
Ook hier bracht een imker redding.

Kleuterleidster benoemd
Mej. J. R. van der Mije is tot kleuter-
leidster benoemd aan de Josina van den

. Endenschool.

De Ver. Tesselschade/flrbeid. Adelt
Afd. Haarlem choudt haar jaarlijkse

B A Z A R
In Hotel Bouwes op zaterdag 8 juli

• Geopend yan 's morgens 10.30 uur
tot' 's avonds 11 uur.

meer om vast te stellen hoe de verdeling
van de drukte op een zomerse zondag
langs onze kust Is en wat voor elke bad-
plaats de drukste uren zijn. De gegevens,
die bij dit onderzoek zullen worden ver-
kregen, kunnen de gemeentebesturen hel-
pen, tezamen met andere overheidsinstan-
ties en de verenigingen voor vreemdelin-
genverkeer, de ontwikkeling van het va-
kantie- en dagbezoek aan de kust in goe-
de banen te leiden, waarbij gedacht wordt
aan vraagstukken van parkeergelegen-
heid, van wegen en toegangen naar het
strand en van uitbreiding en toepassing
van de accommodatie om de steeds toene-
mende stroom bezoekers zo goed mo-
gelijk te kunnen ontvangen.

Zolder wil circuit
%

Vrijdagmorgen Is In het gemeentehuls het
gemeentebestuur van Zolder, een ruim
8000 zielen tellend ;dorp in België, door
burgemeester mr. H. M. van Penema ont-
vangen. Het gezelschap bracht een bezoek
aan Zandvoort in verband met plannen
voor de aanleg van' een circuit in Zolder.

Men beschikt reeds over een provi-
sorische racebaan, maar wil deze vervan-
gen door een permanent circuit. Vóór Zol-
der tot uitvoering van dit project over-
gaat, wilde het gemeentebestuur zich
eerst op de hoogte stellen met de ervarin-
gen in Zandvoort.

Burgemeester Van Fenema gaf het Bel-
gische gezelschap een uitvoerige uiteen-
zettlng over het Zandvoortse circuit. In
de middaguren werd een bezoek aan het
circuit gebracht, waar de heer J. B. Th.
Hugenholtz een toelichting gaf.

Naar Middenstandsbank
De heer L. M. Ideler, technisch ambtenaar
Ie klas bij de DieBst van Publieke Wer-
ken, is met ingang! van l september a.s.
benoemd tot bouwkundige bij de
Middenstandsbank te Amsterdam.

N.V.

DE BADPLAATS SCOORDE
zondag ruim 110.000 bezoekers

In opdracht van het strandschap Zand-
voort is zondag j.l. weer een telling ge-
houden van het bezoek aan de badplaats.

De bezoekers waren ditmaal reeds vroeg
op pad. Vóór 7 uur kwamen de eersten
reeds binnen en tussen 7 en 8 uur ging
een steeds aanzwellende stroom van auto's,
motorfietsen en bromfietsen strandwaarts.
Tussen 8 en 11 uur kwamen ongeveer 2000
auto's per uur binnen. Eers't omstreeks
11 uur begon deze invasie iets te luwen,
maar toen waren reeds--ongeveer 70.000
mensen binnengekomen. •

Het middagbezoek bleef iets onder het
normale, maar toch kon Zandvoort alles
met elkaar 113.720 bezoekers „scoren", de
werden aangevoerd met 14.825 auto's,
2.990 motorrijwielen, 6.678 bromfietsen.
9.833 rijwielen en 35 touringcars, terwijl
nog ongeveer 2500 voetgangers de tel-
grenzen overschreden. De spoorwegen, die
13 extra treinen inlasten, brachten 13.233

reizigers aan; 267 bussen van de NZHVM
voerden 8.176 bezoekers aan.

Zes treinen, die tussen 8 en 10 uur
binnenkwamen, hadden een gemiddelde be-
zetting van 1100 personen. De gemiddelde
bezetting per dienstbus was in de morgen-
uren ongeveer 45 personen.

De afvoer is zeer geleidelijk gegaan Ze
begon reeds om, half vier 's middags en
duurde tot laat in de avond voort. De top
van. deze uittocht lag bij de motorfietsen,
bromfietsen en wielrijders tussen 5 en 6
uur; bij de auto's tussen 7 en 8 uur.

• Om olO uur 's avonds waren 1101611 per-
sonen vertrokken, waar onder ook veel
weekeind-bezoekers.

Dank zij het feit dat het gedurende de
toptijden (met ongeveer 80.000 personen
op het strand) laag water was, was er
voor de bezoekers, die voor het merendeel
verkoeling 'zochten in het zilte nat, vol-
doende ruimte op het strand. -

Gebruik wordt misbruik
Wekaminen behoren op opiumlijst

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is een waarschuwend artikel ver-
schenen tegen het overmatig gebruik van wekaminen, een groep stoffen die het
vermoeidheidsgevoel opheffen. Omdat tegelijk daarmee ook vaak het hongergevoel
verdwijnt, werden wekaminen de laatste Jaren veel gebruikt in vermageringskuren.

Het gebruik van wekaminen is mets
nieuws. Reeds eeuwen worden de jonge
bladeren en knoppen van een struik, de
Catha Eduhs, gekauwd, bijvoorbeeld in
Yemen en in Abessinië, om moeheid te
verdrijven of om hinderlijke eetlust te on-
derdrukken. Dit gebruik is bekend als
„Kat" kauwen. Uit de plant is reeds lang
geleden een stof geïsoleerd, het cathine,
die nauw verwant is aan amfetamine. De
voornaamste in Nederland gangbare we-
kaminen zijn benzedrine, dexedrine, pervi-
tine en preludln.

Na de tweede wereldoorlog zijn de we-
kaminen in de westelijke wereld in zwang
gekomen, nadat velen ze in het leger had-
den leren kennen in de vorm van nood-
rantsoenen. Soldaten die in het frontgebied
van hun onderdeel waren afgesneden, kón-
den een speciaal soort chocolade eten
waarin wekaminen waren verwerkt. De
gevechtswaarde van deze soldaten nam
toe omdat ze niet vermoeid werden en
geen honger kregen. Men hield onder
deze omstandigheden alleen maar re-
kening met de onmiddellijke werking van
de verwerkte stof en bekommerde zich
niet om eventueel later optredende nade-
lige gevolgen.

Misbruik van wekaminen werd o.a. in
de hand gewerkt doordat sommige fabrie-
ken inhalators in de handel brachten die
325 milligram amfetamine bevatten en die
in Engeland en Amerika" zeer populair
waren, totdat een mededeling in de me-
dische pers verscheen van krankzinnig-
heid die door het gebruik van deze inha-
lators was veroorzaakt. • Maar ook In de
vorm van. tabletten *worden nog steeds
enormde hoeveelheden wekaminen („pep-
pillen") geconsumeerd.

De waarschuwing tegen het gebruik van
deze middelen is niet overbodig. Terecht
redeneert de schrijver van het desbetref-
fende artikel dat men vermoeidheid, luste-
loosheid, depressie en vetzucht op andere
manieren dient te bestrijden. Wanneer
men abnormaal moe is, zo zegt hij, dan is
men ziek, en ziekte moet behandeld wor-

en maa
Vakantiebesteding is levenskunst

Het -wordt tijd, vrienden, dat ik mij van- parkeren van uw wagentje. Geloof maar
daag eens ga bezig houden met het be- niet alles wat ze over de maan zeggen,
antwoorden van brieven, die ik de laatste hoor. Het zal allemaal best meevallen. En
weken heb ontvangen. Het zijn allemaal is het hier zo- lollig in het hoogseizoen?
vragen en verzoeken om een advies voor
vakantïebesteding en alles wat daar mee

. _ . , , . , j- , * ,samenhangt. Als ik nu direkt van wal
steek, hoeft het niet meer, dan bent u al
terug en weer aan uw vijfdaagse werk-
week bezig voor u mijn overigens goed
bedoelde adviezen onder de ogen krijgt.

Mevr.-L. D. 'de B.: Er zijn maar weinig
pensions, waar men het toestaat honden
en katten mee te brengen. Vakantie heb-
ben betekent: zich eens voor een tijdj^.
onttrekken aan de sleur van het aliS-
daagse leven en van de omgeving, waar-
in men verkeert. Veertien dagen zonder

De heer A.v.D.: Ja, daar vraagt u me wat. menagerie zou een openbaring voCï
Bent u niet een beetje negatief ingesteld u kunnen zijn, mevrouw. En uw vijf hon-
op uw schoonmoeder? Trouwens, dat
eeuwige gemekker over schoonmoeders
moest eens uit de wereld zijn. Bent u
soms een supermens? Laat uw schoon-
moeder gerust eens van uw vakantie ge-

den en achttien katten
eens wat anders.

hebben dan ook

De heer O. v. St.: Italianen gaan door
voor lui, maar ze zijn ontzettend bedre-
ven in het spelletje: Ik zie ik zie, wat
jij niet ziet. Die Romeinen hebben uwnieten, neem haar mee naar Zuid-Frank-

rijk en zorg alleen voor een extra-
caravan. Tenslotte moet er voor u zelf dochters al *ezien voor

ook wat ruimte overblijven.

Mej. I. de B.: Kamperen is een ingewik-
kelde werkzaamheid. Ik ken lieden, die
nimmer aan slapen toe kwamen omdat
ze tot diep in de nacht bezig waren met
de touwen, de haringen en de tent zelf.

hoor. Liften zou ik uw schatten niet aan-
raden. Dat vatten ze daar totaal verkeerd
op.

Mevr. B. Y.-F.: Woningruil is leuk als
u de partij bent, die er beter van wordt.
Als twee ruilen, moet er altijd één hul-
len, zegt het spreekwoord. En waarom, . , . . , , . , , .Als ze net het spul opgesteld hadden, brak * „ _ , , . , . * „ ,,, .- , . zou u huilen? En-als-jhet moet, i neem dan, . , .de dag aan, zodat ze weer verder moesten hefe een
* > haarfietsen naar de volgende kampeerplaats,

waar de ellende 's avonds opnieuw begon. kaïltlefrull)a<;reg naar haar eigen huis
Mej. P. F.: Zonsondergangen zijn bijna reisde om te zien of haar gordijntjes niet

overal mooi. Aan zee ziet u er natuurlijk tussen de vensters geklemd zaten. Toen de
meer van dan in de Kalverstraat. Eén vakantie op was, was zij het ook. Een
ding begrijp ik niet goed. Waarom kijkt triest voorbeeld van slechte vakantlebe-
u zo graag naar een ondergaande zon? steding.
Bent u soms een pietsle lui, Petronella?

^ ^ ff . Juist> ulem£li ̂  ig de
De heer Fr. H. de la. F.: U vraagt zich goede houding. Niets is zo ontmoedigend
af hoe een vakantie op de maan zou zijn. dan een jongen, die alleen maar van snoe-
Heb ik ook wel eens aan gedacht. Van ken houdt. Tenslotte ben je geen vis. Ga
het wegenplan daar is nog maar weinig gerust met vakantie en zet je wil door:
bekend. Wel Is er voldoende ruimte tot geen hengels en achepnetten meebrengen.

In de meeste zelfbedieningszaken kan je
tegenwoordig gefileerde vis kopen.

De heer H. J. W.: Voorzover ik weet be-
staan er -geen vakantiehuwelijken. Wel
huwelijksvakanties, maar daar bent u nog
lang niet aan toe, merk ik wel.

De heer B. de H.: Ik heb nog nooit ge-
hoord dat iemand z'n vrouw op de trans-
ferlijst plaatste. Ofschoon ik het Idee orl-
gineel vind, wil het mij voorkomen dat u
wat ontspoord bent. Heb ik gelijk of niet?

De heer T. Y. Z.: U moet uw vrouw
ontraden stof af te nemen in de tent. Dat
doet men niet. Sommige mensen leren
nooit kamperen. De ware geest hebben
uw zoontjes. Die breken de tent al af,
zo gauw ze het woord vakantie horen.

Mej. O. P. I.: Je bent een snaaks meisje,
Olga! Toch moet ik je waarschuwen. Dat
je verliefd bent op die reisleider van ver-
leden jaar, vind ik zielig. Die lui moet je
wel in de gaten houden, maar je moet er
niet mee ti-ouwen, want het zijn allemans-
vrienden. Bovendien moet een reisleider
een onverwoestbaar humeur hebben.

De hr. F. G. V.: Geen zorgen voor de
dag van morgen! Als u wat minder eet,
knellen de riemen van uw rugzak niet meer
zo. De meeste Nederlanders maken een
eet-orgie van hun vakantie. Dat is jam-
mer, want de lever wil ook wel eens zon-
der zorgen zijn.

" Mevr. X. L.-v. K.: U1 hebt de keus tussen
Spanje, Griekenland, Zwaagdijk, Noor-
ween en de Krim, schrijft u. Die keus heb
ik ook en die heeft iedereen. Maar aeci-
deer nou, anders zie ik er van komen aat
u in de door u genoemde contreien achter
het net vist.

Mej. S j.' R.: Het Zandvoorts costuum be-
staat niet meer. Voor de echte folklore,
die de naam klederdracht nog mag heb-
ben, moet u bij de Eskimo's zijn. Kleder-
drachten zullen hier nooit'populair worden.
Hebt u dat j.l. zondag niet gezien?

BARTJE

den (en niet het symptoom moeheid).
Wanneer iemand moe is, omdat hij te wei-
nig slaap heeft gehad, dan moet hij naar
bed gaan. Het is een misvatting om te
menen dat men zonder slaap kan leven.
Gebrek aan slaap wreekt zich onherroe-
pelijk, vroeg of laat. Het is onmedisch de
behoefte aan slaap anders dan met slaap
te willen behandelen!

Bij de behandeling van vetzucht gaat 't
er om of de patiënt inziet dat hij (of zij)
moet vermageren. Wanneer een patiënt
zegt dat hij altijd zo dik is geweest, of
dat de hele familie zo zwaar is, zal het
moeilijk vallen hem te overtuigen. Een ca-
lorie-arm dieet, voldoende lichaamsbewe-
ging en het zorgen voor een goede stoel-
gang zijn de hulpmiddelen om een nor-
maal lichaamsgewicht te benaderen. Wil
de patiënt vermageren dan lukt het; wil
hij dit in wezen niet, dan komt er niets
van terecht, ook niet met wekaminen.

Overigens is nog nooit wetenschappelijk
bewezen dat wekaminen inderdaad verma-
gering veroorzaken of bevorderen.

Gebruik van wekaminen gaat meestal
geleidelijk over in misbruik; wanneer ge-
zonde mensen wekaminen nemen om hun
prestaties te verhogen spreekt men van
„doping". De nadelige gevolgen daarvan,
zoals onverwachte reacties, vreemd ge-
drag, verwardheidstoestanden en collaps,
zijn algemeen bekend van verslagen uit
de sportwereld.

Bij examens aan de universiteiten blijkt
dikwijls dat wekaminen weliswaar vaak
de angst doen afnemen, maar daarnaast
een staat van opwinding veroorzaakt,
waarbij de • student -zijn gedachten »üti.
goed kan ordenen, zijn kritisch denken
vermindert en remmingen wegvallen,
waardoor een soort onverschillgheid in de
plaats komt die bij examens een ave-
rechtse uitwerking heeft.

De lijst van nadelige effecten van we-
kaminen is lang. In Parijs zochten in één
jaar 1500 studenten medische hulp voor
lichte geestelijke stoornissen veroorzaakt
door wekaminen. Hartkloppingen kunnen
optreden, afwijkingen in het normale hart-
ritme, bloeddrukstijging en flauw vallen.
Na één enkele dosering kunnen opwin-
dingstoestanden optreden. Het denken
wordt onder invloed van wekaminen snel-
ler, maar minder kritisch. Er ontstaan
geheugenstoornissen en desoriëntatie, en
een enkele maal treden hallucinaties of
een delirium op. Agressieve en paranoïde
uitingen kunnen tot overtredingen leiden.
De schoonheidskoningin die onlangs in
Londen in moeilijkheden kwam wegens
winkeldiefstallen verkeerde waarschijnlijk
onder invloed van wekaminen.

Er zijn enkele "sterfgevallen beschreven
van 100 milligram amfetamine, maar ook
het geval van een soldaat die tijdens een
mars twee tabletten pervitine kreeg van
slechts 3 milligram en daardoor zozeer in
opwinding geraakte dat hij in een rivier
sprong en verdronk. In Engeland zijn
vooral de psychosen bestudeerd die door
wekaminen kunnen ontstaan. Deze psy-
chose is bijna niet van schizofrenie te on-
derscheiden.Vervolgingswanen en halluci-
naties staan daarbij op de voorgrond. Ge-
lukkig geneest deze vorm van krankzinig-
heid binnen een week, wanneer de toedie-
ning van de stof in kwestie wordt ge-
staakt.

Amfetaminen, zo besluit het artikel, zijn
wellicht nuttig bij de behandeling van nar-
colepsie, en als stimulans, bij vergiftiging
met slaapmiddelen, maar ze mogen niet
worden gebruikt om de normale slaap te
vervangen of om te trachten de prestaties
te verhogen. Het zijn geen goede midde-
len om vetzucht te behandelen. De kans op
vergiftiging, gewenning en verslaving is
een te groot risico, terwijl het effect dat
men ermee zou kunnen bereiken veelal
schijnbaar is. Wekaminen behoren op de
opiumlijst te worden geplaatst.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Van l juli 1961 af zijn de bureaus van de
provinciale Griffie van Noordholland te
Haarlem, met inbegrip van het bureau
paspoorten en het bureau, rijbewijzen, op
alle zaterdagen voor het' publiek gesloten.
Bezoek aan en telefonisch contact met de-
ze bureaus is in het vervolg dus uitslui-
tend nog mogelijk op maandag t/m vrij-
dag.



FAMILIEBERICHTEN

Tot onze grote droefheid ging na
een langdurig lijden nog onverwacht
van ons heen, mijn lieve vrouw, on-
ze zorgzame moeder, behuwd- en
grootmoeder

GRIETJE WEEDA-TIMMERS
op de leeftijd van 65 jaar.

A. Weeda
M. Janse-Weeda
M. Janse
J. Weeda
L. Weeda-Molenaar

Soest: A. Weeda
J. Weeda-de Lijster
Ingrid, Ernst, Geert

Zandvoort, 30 juni 1961
Oranjestraat 15 rood
De overledene is opgebaard in het
St. Elisabeth's Gasthuis te Haarlem,

bezoeken van 2—4 uur.
De teraardebestelling zal plaats vin-
den woensdag 5 juli om 2 uur op de
algemene begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek Oranjestraat 15 rood
omstreeks 1.45 uur.

Geen bloemen
Liever geen bezoek aan huis.

Heden ging nog vrij onverwacht van
ons heen, onze lieve tante, zuster
en schoonzuster

MENGSJE KRAAIJENOORD
Weduwe van

Abraham van Teunenbroek
in de ouderdom van 87 jaar.
Santpoort:

J. M. Willems-Ludikhuijzen
Amsterdam.-'

W. F. L. Hoffman
M. J. Hoffmann-Jonas

Zandvoort, 2 juli 1961
Koninginneweg 5
De teraardebestelling zal plaats vin-
den woensdag 5 juli om 3 uur op ds

algemene begraafplaats te Zand voor t
Vertrek Koninginneweg 5

tegen 2.45 uur.

Ongevallen
In het afgelopen weekeinde werden In
totaal zes verkeersongevallen genoteerd.
Bij een van deze ongevallen werd een 21-
jarige inwoner uit Amsterdam gewond.
Hij moest op doktersadvies naar zijn
ouderlijk huis worden overgebracht.

Diefstallen
Tijdens het weekeinde werd een bromfiets
en een scooter gestolen. In een perceel aan
de Julianaweg werden twee portemonnees
— inhoud ongeveer vijfendertig gulden —
ontvreemd. Van een Duitse badgast werd
zaterdag een aktetas met inhoud gestolen.
Vanaf het strand werd een weekeindtas
ontvreemd; deze tas werd later in de duin-
reep teruggevonden. De inhoud bleek ver-
dwenen.

Damcompetitie

De stand in de individuele competitie om
de Jaap Termes-beker (maximaal 30 par-
tijen) luidt thans als volgt:

C. Draijer jr. 28 48
A. Hoekema 27 44
L. J. van der Werff 30 43
C. Draijer sr. 29 37
J. van der Werff 28 37
J. Ovaa 27 32
P. Versteege 30 32
J. van Dijk 30 30
Th. ter Wolbeek 26 28
M. Weber 29 28
J. Schuiten 26 26
F. van Beem 28 22
J. Koper 24 18
G. ter Wolbeek 30 17
E. Franssen 30 9

Sparen bij PTT

In de maand juni werd bij het P.T.T.-
kantoor te Zandvoort ingelegd een bedrag
van ƒ 124.837,61 en uitbetaald f 95.396,74.

H.H. Hote!-café-rest- en pensionhouders
schenkt uw Duitse gasten origineel Duits bier

van de beroemde

Westmark Brauerei
Neuhaaren Rheinland

Zeer aantrekkelijke winstmarge. ledere dag bezorgd
in Zandvoort, ook op zondag en 's avonds. Hoofdagent
voor Haarlem en omstreken H. Meijer, Tempeliers-

straat 57, Haarlem, telefoon 02500-21561

TE ZANDVOORT
Op VRIJDAG 7 JULI des n.m. 7 uur, r.ul-
len t.o.v. Dw. Tabbers door de beëedigd
makelaar A. H. Zellenrath in „ONS HUIS","
Dorpsplein 2 te Zandvoort, publiek worden
verkocht
EEN GESELECTEERDE PARTIJ

Hierbij zijn enige fraaie bankstellen,- Par-
kcr en andere salonfauteuils, haardstoel-
tjcs, salon-, mimi- en bijzettafels; salon-
meubelen als commodes, kastjes, dames-
bureaus enz.; emaille keukenuitzetten;
kristal en porselein.

w.o. Perzische kleden in verschillende ma-
tcn en soorten; lopers, kussens, tafel- en
divankleden, slaapkamerkleedjcs, matras-
sen, dekens, tafel- en bedlinnen, huishoud-
linnen; een partij damespyama's, schilde-
rijen en wat verder ter tafel zal worden
gebracht.
BEZICHTIGING: Alleen vrijdag ^ juli,
van 10-3 uur. Des avonds om 7 uur bc-
r/int de veiling.

•.^i^ftyey*- Tijdens de veiling
';.~£*;? wordt alles getoond

Model 1961

EOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,— nu ƒ 468.-
Type KG 140 T ƒ 608,— nu ƒ 518,-
Type GA 150 ƒ 648,- nu ƒ 558.-
Type GK ISO ƒ 858,- nu ƒ 728,-

5 jaar garantie

VINKENSTRAAT 46 - TELEFOON 2484

Ook voor

spoed-
reparaties
aan uw bril
of zonnebril

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien

Poststraat 12, tel. 4395
t/o consultatiebureau
Leverancier
alle ziekenfondsen

Velo voor koelkasten
Grote collectie

KOMPRESSOR reeds
vanaf ƒ 398,-
Permanente show:
VELO, Schoterweg 34,
Haarlem, tel. 55181.

Vertegenwoordiger:
ZEESTRAAT 37, Zandvoort

AUTOVERHUUR
„ZAND VOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckcstr. 17, tel. 3283

Woongelegenheid gevraagd
KAMERS met gebr. van
keuk. van 1-15 aug. voor 2
dames en 2 kinderen. Br.
onder no. 5002 bur. Z. Crt.

Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:
O Actueel nieuws geven

van velerlei aard:
• Zijn kritische en sti-

mulerende taak eerlijk
vervullen;

• Een tikje spot en hu-
mor niet vergeten

Zandvoortse Courant
Achterweg l - Telef. 2135

is de toekomst
Als uw 7oon straks tiitvliegt, weet dan waarheen! Laat
de moeilijke keus van een beroep niet aan het toeval
over, maar steek hier en daar uw licht op. Dan kunt u
uw jongen een verantwoorde raad geven.

EEN GOEDE TOEKOMST DANK ZIJ EEN OPLEl-
DING BIJ DE A.D.M. BEDRIJFSSCHOOL
Construeren, knutselen, bouwen... het zit menige jongen
in het bloed. Op de bedrijfsschool van de A.D.M, kan hij
zijn hart ophalen! Hij werkt, hij leert en... hij verdient
het normale C.A.O.-leeftijdsloon! De hele opleiding is
kosteloos en ̂ bovendien kan iedere leerling - dank zij een
bijzondere premieregeling - gedurehde de leertijd een
flink bedrag sparen.

EEN BELANGRIJKE UITNODIGING VOOR EEN
BOEIENDE AVOND!
Up vrijdag 7 juli, organiseert de Bedrijfsschool van de
Amsterdamsche proogdok Maatschappij N.V. een voor-
lichtingsavond in het „Gemeenschapshuis" (eindpunt bus 80)
te Zandvoort tussen 19.00 en 21.00 uur, waar u, met uw
zoon, hartelijk welkom bent.
ER IS ZOVEEL OVER DIE BEDRIJFSSCHOOL TE
VERTELLEN.
Wat zijn de toelatingseisen? Voor welke vakken leidt de
school op? Wat zijn de verdere mogelijkheden na een vol-
tooide opleiding ? Óp de voorlichtingsavonden geven deskun-
digen u persoonlijk antwoord op al uw vragen. Een interes-
sante film laat u genieten van de bedrijvigheid bij de A.D.Ml
Een tentoonstelling van door leerlingen vervaardigde werk-
stukken geeft u een indruk van de veelzijdigheid en dege-
lijkheid van de opleiding.

Houd dus vrijdagavond 7 juli vrij in het belang van uw zoon*

van
uw jongen

u
één avond

waard ?

De bedrijfsschool leidt.op voor: • machine-bankwerker • metaal-
draaier • modelmaker (hout) • handvormer in-ijzergieterij • koper-
slager-pijpbewerker • scheepsmetaalbewerker • scheepsbeschieter

* Ook over plaatsingsmogelijkheden
voor oudere gexcfioofden en onge-
schoolden worden gaarne m/icht/n-
gen verstrekt.

Als u onverhoopt verhinderd bent, kunt u alle gewenste
inlichtingen vragen bij de Afdeling Vakopleiding van de

AMSTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ N.V,

Meeuwenlaan 56, Amsterdam Noord, telefoon 60201.

HELP DE MELKMAN
De melkhandel van westelijk Nederland
doet een beroep op het publiek mee te
werken aan de vijfdaagse werkweek, die
voor de melkbezorgers voorlopig echter
^nog wel een vijf-en-een-halfdaagse werk-
week zal blijven. Het werk van de zater-
dagmiddag (en soms zelfs de zaterdag-
avond) wil men proberen terug te dringen
naar de morgenuren, zowel in de fabrie-
ken als in de straatverkoop. Hiertoe stel-
len de melkindustrie en de detailhandel
aan de consument vier vragen: af te le-
kenen op vrijdag, de-lege flessen terug te

geven op vrijdag, de voor het weekeinde
bestembaar houdbare produkten op vrij-
dag al te kopen en geen lege flessen terug
te geven op zaterdag.

De eerste twee verzoeken gelden alleen
voor klanten, d,ie gewend waren op zater-
dag de weekrekening te betalen en dan
ook alle lege flessen van de hele week te-
ruggaven. Het niet-afrekenen op zaterdag
van de weekklanten zal iedere melkbezor-
gcr een tijdsbesparing geven van onge-
veer anderhalf uur.

Een folder, waarin deze verzoeken ge-

daan worden, zal binnenkort in alle brie-
venbussen komen. Aanstaande zaterdag
wil de melkhandel echter al met het nieu-
we systeem beginnen. In verband met de
komende vakantieregelingen zal misschien
niet altijd volgens de nieuwe richtlijnen
gewerkt kunnen worden, maar dit zullen
uitzonderingsgevallen blijven.

De consumptiemelkfabrieken en de de-
tailhandel hebben verzocht de lonen voort-
aan op donderdag uit te betalen.

Het is de huisvrouw, aldus de melkhan-
del en -fabrikanten, die kan meewerken
de melkbezorger en de werknemers in de
melkindustrie een aantrekkelijker werk-
kring te bezorgen!

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

Jceer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flmterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrij f C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68. *

2424 Autobedrijven „Rmko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Evaê, Gr. Krocht" 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Te koop 'n mooi KINDER-
BEDJE en KINDERSTOEL
hoog en laag verstelbaar.
Cort v. d. Lindenstr. 2/13,
telefoon 4208.

Gevr. gestoff. of schaars
gein. K A M E R en vrije
kookgel.h. door dame b.b.
h.h. Br. m. pr. ond. nr.
5001 bur. Z. Crt.

Strandpaviljoen Hollenberg
Tent no. l vraagt SER-

SERVEERSTER

AUTOVERHUUR
AMKO

het voordeligste adres voor
Opel en V.W. 1961.

Rippcrdapark 19, Haarlem
telefoon 02500-18090

TE KOOP: tafel, 4 stoelen,
2 fauteuils (old finish),
eikenh. buffet, theekast,
grote haard t.e.a.b. Te bez.
voor 12 u. Burg. oen Tex-
laan, Aerdenhout.

MG R U YTE R weefcrecfome
- .̂ ^̂ ^ •.-̂ .̂V-.̂ ^^^ ,; .-•'M; .<,..y,B.̂  ^^B;,Bt?^L •-:..-••<,.' •' "' Geldla.v.n 5 «/TI 11 luli 1 OA1 ~ ô&f ' ' *

Bij elke 2 pakjes

margarine
(Extra margarine uitgezonderd)

DUBBELTJESREEP
melk of puur

voor 5 cent
DOEN! 2 pakjes kersverse bofer-
hammargarine extra meenemen,
toch nodig. U krijgt zo'n lekkere
chocoladereep voor 5 et. erbij!

Geldig -van 5 t/m 11 juli 1961,

Elke tubetlke tube | FLACQN |

mayonaise | KNIJPGRITOL.|
^ *̂. .i b voor 30 cent k

Elk 2e pak

GROENTESOEP
VOOR HALVE PR'JS
Smulsoep om efke maaltijd vor-
stelijk »e beginnen! Met malse
zomergroenten en fijne figuur-
vermicelli,
Nu 26 cent bespaard/zeg

i Handig hoor, het 5x geconcen-
i treerde Gritol doet elk

GOEDKOPER
De Gruyter's smeuTge mayonaise
voor 't lekker en 't mooi van frisse
slaatjes en hartige dingsigheidjes.
Deze week elke tube met handige

garneeropening, 10 et. goedkoper.

ELK 2e PAK

STIJFSEL
VOOR HALVE FRUS
Mpeder's zorg en De fjmyter's
stijfsel geven samen de make-up
aan de fijne was.

altijd
het Snoepje van de Week

voor slechts 15 et. bij elke f 4,-
aan boodschappen.

; 'Altijd een Óók

/
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Nederland achtergebleven gebied
op het terrein van het jeugdboek

i
Het boek kan' zijn opvoedkundige werking nog hebben, als ouders machteloos zijn
of dn .gebreke blijven, zei Anne de Vries in zijn referaat „Het peil van onze kinder-
literatuur", op het kinder- en jeugdboekencongres 1961, dat onlangs werd gehouden
in het Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Hoevelen beseffen daadwerkelijk, dat
boeken onmisbaar zijn voor het kind, voor de jeugd, in z'n groei naar volwassenheid ?

Ouders geven grif een bedrag van zes tot
tien gulden per week uit aan sigaret of si-
gaar. Hoe groot is het bedrag dat zij per
jaar uitgeven aan een boek voor hun kin-
deren? Tien gulden? Twintig gulden?
Meer zal het veelal niet zijn.

Men beseft niet werkelijk hoe groot de
invloed van het boek is op het kind. Men
ziet het wel: Een kind is zó verdiept In
zijn boek, dat het geen weet meer heeft
van wat er om hem heen gebeurt. Maar
weet men nog uit zijn eigen jeugd hoe hè»
kind zich zelf vergeet en opgaat in de fi-
guren van het boek? Prof. dr. J. G. Bom-
hoff merkte in zijn referaat „Hardop den-
ken over jeugdboeken" terecht op, aar ae
opgroeiende mens alleen door verhalen 't
onderscheid leert tussen goed en kwaad,
tussen mooi en lelijk, tussen jaloezie en
de gulle bereidheid een ander het zijne te
gunnen, dat het kind alleen aan verhalen
zijn waardebewustzijn ontwikkelt. Het
boek dat het kind in het hart grijpt, doet
onvergelijkelijk veel meer dan welke ver-
maning of straf dan ook.

Hoewel er sinds enige jaren een kente-
ring ten goede is (de jaarlijkse kinderboe-
kenweek, een prijs voor het beste kinder-
boek), is de situatie rond kinder- en jeugd-
boek nog verre van bevredigend. Gezien
wat er in het buitenland mogelijk Is en
gedaan wordt, moet men Nederland op dit
punt een achtergebleven gebied noemen.
Om eens enkele aspecten op te sommen:
• Het aantal mensen, in Nederland gepro-
moveerd op een onderwerp het kinder- en
jeugdboek betreffende, is op de vlnere.rs
van één hand te tellen.

De voorlichting over het kinderboek laat
vrijwel alles te wensen over. De televisie
besteedt er geen aandacht aan, uitgezon-
derd de VPRO, die er 80 minuten per jaar
voor uittrekt.

Van de grote landelijke dagbladen heeft
een heel enkele een behoorlijk op peil
staande rubriek voor kinderboeken. De an-

dere bladen besteden aan kinderboeken
uitsluitend aandacht in de tijd rond Sin-
terklaas en Kerstmis. Hetzelfde geldt voor
de weekbladen. De geïllustreerde pers, die
in vele gezinnen gelezen wordt, besteedt
geen aandacht aan het kinderboek. Als bij
de dagbladen , kinderboeken gerecenseerd
worden, geschiedt dat soms door aanko-
mende journalisten, die het vak nog moe-
ten leren, of door de journalisten die zelf
kinderen hebben, hoe meer kinderen, hoe
meer boeken ze meekrijgen om ie recen-
seren; een enkele maal worden kinderboe-
ken besproken door kinderboekenauteurs,
die soms niet onbevooroordeeld zijn.
, Een gunstige uitzondering maakt de ra-
dio: alle omroepverenigingen bespreken
regelmatig kinder- en jeugduitgaven.
' Merkwaardig is daarbij dat KRO, NCRV
en VPRO, de omroepen die zich op levens-
beschouwelijke grondslag stellen, zich bij
de besorekingen richten tot de kinderen,
terwijl VARA en AVRO zich tot de vol-
wassenen richten.

Het algemeen gevoelen is, dat de schrij-
ver (schrijfster) van kinderboeken niet
voor vol wordt aangezien.

Nederland op te stoten in de vaart der
volken op het alleszins belangrijke gebied
van het kinder- en jeugdboek, dat was de
bedoeling van de samenkomst der velen
die in het Tropenmuseum bijeen waren op
grond van hun verschillende bemoeiingen
met. het boek voor de opgroeiende mens:
uitgevers, auteurs, boekhandelaren, onder-
wijzers en leraren, recensenten, jeugdbibli-
othecaressen, jeugdleiders en een enkele
huisvrouw. Zal Nederland zich willen la-
ten opstoten? Het zal aan enkele voor-
waarden moeten voldoen: De gecompri-
meerde conclusies van het congres waren
als volgt:

1. Auteurs van kinder- en jeugdboeken
behoren op voet van gelijkheid met auteurs
van boeken voor volwassenen te worden
beoordeeld en behandeld.

2. De voorlichting op het gebied van het
kinderboek moet steunen op een weten-
schappelijk onderzoek op universitair ni-
veau. Alle recenserende instanties, in het
bijzonder pers, radio en televisie, zouden
door de uitkomsten van zo'n onderzoek
hun werk aanzienlijk vereenvoudigd zien.

3. Onderwijzers, ouders en andere op-
voeders dienen beter te zijn geïnformeerd
aangaande het kinder- en jeugdboek. De
kweekscholen zouden hiermee rekening
moeten houden bij de opleiding der onder-
wijzers.

4. Bij de ouders en opvoeders dient een
bereidheid te bestaan om meer geld te be-
steden aan het waardevolle jeugdboek, dat
geen overbodige luxe is, maar een levens-
behoefte.

Andere tarieven bij telefoondienst
»

Met ingang van zaterdag l juli zijn een aantal wijzigingen in de telefoontarieven
van kracht geworden, die betrekking hebben op de invoering van een tariefsverla-
ging voor automatisch gekozen interlokale telefoongesprekken gedurende „verkeers-
zwakke" uren, een terugbrengen van het aantal abonnementsgroepen van 5 tot ,-J,
de incorporatie van de 4 percent opslag in de abonnementstarieven en het vervallen
van het zogenoemde afstandsgeld.

De toepassing van de tariefsverlaging voor
op automatische wijze tot stand gebrachte
interlokale gesprekken tijdens uren met
weinig verkeer zal gelden 's avonds en

ZATERDAG l JULI — Je kon 't vandaag dolven was onder mensenvlees! (Jans ge-
goed merken dat er een heleboel werkers neert zich altijd als ik zo iets schrijf,
op zaterdag vrij zijn. Het was 's mor- ik bedoel er geen kwaad mee, hoor. Dat
gens al redelijk druk. Voor ons is een vrije weten jullie toch, mensen?!) Als 't even
zaterdag niet weggelegd. Ze hebben' mij kan, laten jullie de honden thuis ? Ik heb
wel eens gevraagd waar ik met m'n tijd vandaag weer zoveel narigheid moeten
blijf gedurende de winter. Dan zeg ik al- oplossen. Honden zijn nu eenmaal anders
tijd: Die trek ik er 's zomers bij! Ga nou dan goed opgevoede mensen... Maar soms
gauw door. zie je niet veel verschil. Laten wij 't voor
Zo, de nieuw aangekomen badgasten kon- iedereen mooi houden aan het strand,
den er meteen aan vandaag, 't Was warm 's Middags kwamen er een paar wolkjes
en gezellig! En ik heb heel wat witte voor de zon. Toen ontstond er hier en daar
stadsruggen zien verkleuren. De meeste een klein paniekje, want ze dachten dat
mensen denken dat er weinig gevaar is er een knetterende onweersbui zou los-

barsten. Een paar uur
later was 't bijna koud!
We leven maar in een
raar landje. O ja, 'dit
nog: deze topdag heb-
we weer- te pakken,
maar morgen zal het
wel even anders zijn.
MAANDAG 3 JULI —
We krijgen wind, veel
wind. Joost en ik blij-
ven maar een beetje in
de buurt, ofschoon we
niet veel te doen hebben.
DINSDAG 4 JULI -
Goeie dag, mensen, wat
'n klimaat. Een comple-
te Noordwester, wind-
kracht 9! Eergisteren
lagen ze nog te ver-
schroeien op het strand

als de zee zo kalm is
vandaag. Maar dat is
juist bedriegelijk. Je
kan de zee nooit ver-
trouwen, omdat je nooit
precies weet wat ze

doet. Eigenlijk is ze als
een vrouw, zeg ik wel

eens tegen Jans. Joost
en ik hebben • weer
eens een hele strijd
moeten leveren om onze
stoelen te beschermen.
De mensen willen ge-
woon in de zee zitten
met dit weer en als de
vloed komt, blijven ze
zo lang zitten tot ze
bijna niet meer weg
komen en dan laten ze
<3e stoelen in het wa-
ter staan. Bovendien wordt het een jan- en nou dit. Jans zegt dat de wereld gauw
boel als iedereen maar van boven naar be- vergaat. Nou, zo erg is 't nou ook weer
neden en omgekeerd over het strand loopt niet! We blijven vannacht maar in de tent,
te zeulen met stoelen. je kan nooit weten wat er gebeurt

Vanmorgen was., een jong Duits vrouwtje
haar man kwijt. Jans had echt met haar WOENSDAG 5 JULI — Zo, dat hebben
te doen, want ze vertelde dat hij al om we gehad. We zijn niet uit de kleren ge-
10 uur in^zee was gegaan en toen ze hui- weest vannacht, 't Was raak, hoor. Maar
lend naar de tent kwam was het al bijna . we hebben de boel aardig kunnen red-
12 uur. Nou komen'wij met dit soort din- den, al leek het er op dat we gisteravond
gen niet zo gauw in paniek, maar we had- zouden overspoelen. Opeens is 't herfst en
den toch wel medelijden met dat vrouwtje, 't is toch een eigenaardig gezicht als je
Even later kwam hij aanwandelen. Hij was denkt dat 't pas begin juli is. In de herfst
een eindje naar zuid gezwommen en de en 's winters weet je niet beter, maar die
weg kwijt geraakt! Toen is hij zichzelf hoge rollers naar je spullen te zien komen,
maar gaan „afmelden" bij de. reddings- is eventjes benauwd! De strandkampeer-
post Piet Oudi waar hij door hulpvaardige ders zijn letterlijk en figuurlijk „in touw"
strandbezoekers al als „vermist" was op- geweest. Joost zei grimmig: De kullen
gegeven. Morgen wordt het nog warmer, hoeven we in ieder geval niet meer dicht
zeggen ze. te gooien! Tjonge, wat werd er een water

ZONDAG 2 JULI — Ik heb net nog gemaakt toen het vloed was. Jans trot-
even tijd ('t is al bijna middernacht) om seerde de elementen in de tent, waar ze
deze dag in mijn badboek te registreren, koffie .zette. Enfin,- nu wachten we woer
Wedden dat de' kranten morgen weer over op het volgende weekeinde. Op het ogen-
een topdag schrijven? Die jongens van de bh'k is_ er weinig aan. Maar een adem-
pers zijn maar wat wild op zo'n zomertje, Pauze is ook wat waard,
anders moeten de komkommers uit de in-

u?
klnder-

tjes, die allemaal hun ouders" de schrik
van hun leven hebben bezorgd. Het was |™
voldoende zo, mensen. Het moet nou heus
geen spat warmer meer worden, hoewel
er op 't ogenblik een frisse zeewind waalt. .j"

Vanmiddag zei Joost dat het geen-doen s

meer was. 't Leek wel of het strand be-
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We gaan gewoon door.
STOELEMAN

's nachts, op zaterdagmiddag en op zon-
dag. Voorshands zijn de tijdvakken voor
de toepassing van dit verminderde, zo ge-
noemde ASS-tarief als .volgt gekozen: op
maandag tot en met vrijdag, van 21 tot
7 uur van de -volgende morgen, en van
-zaterdag 14 tot maandagmorgen 7 uur.
De verlaging van de kosten kan globaal
worden gesteld op éénderde van het tot

toe geldende tarief. Zij komt voor-
namelijk ten goede aan het particuliere,
niet-zakelijke verkeer.

Voor aansluiting op het telefoonnet en
voor de apparatuur en leiding, die in een
perceel ter beschikking worden gesteld,
zijn abonnementskosten verschuldigd. Tot
dusver waren er vijf groepen. Deze zijn
nu teruggebracht tot drie. Voor de aange-
slotenen op een geautomatiseerd net is
met ingang van l juli per maand ƒ 7,74
verschuldigd, indien het aantal aansluitin-
gen in de sektor, waartoe dat net behoort,
niet meer dan tweeduizend bedraagt. Bij
twee- tot vierduizend aansluitingen per
sektor wordt een maandelijkse vergoeding
van ƒ 5,50 gevorderd. Bij een aantal aan-
sluitingen boven de vierduizend is maan-
delijks ƒ 6,25 verschuldigd. In deze be-
dragen is de vergoeding voor een enkel-
voudig toestel begrepen. Bovendien la
hierin de vier percent opslag verrekend. -

Voor het tot stand brengen van een aan-
sluiting is als entreegeld ƒ 75 ineens ver-
schuldigd, eventueel verhoogd met een
vergoeding voor de plaatsing van toestel-
len en andere apparatuur en het aanbren-
gen van binnenleiding in het perceel.

De tot dusverre verschuldigde extra-
vergoeding bij aansluiting van een per-
ceel dat meer dan honderd nieter uit de
openbare weg is gelegen, komt te verval-
len. Buitengewone kosten van aanleg kun-
nen echter op een geabonneerde worden
verhaald.

een,
Naar aanleiding van' de contacten van een groep Nederlandse galeen-
lieden met president Soeharno en andere vooraanstaande liidone-
siërs over de toekomstige status van Nieuw-Guinea, is de vraag ge-
rezen of dergelijke 'Contacten, buiten regering en parlement om,
wel thuis horen in een parlementaire democratie.
Een vraag, die bijna nog belangrijker is geworden dan de kwestie

waar het om gaat: de Nieuw Guinea-politiek van de regering. Ondertussen heeft
bovenstaande vraag reeds aanleiding gegeven tot diepgaande meningsverschillen,
zowel in krantenpublicaties als voor radio en t.v.
Meningsverschillen, waarbij de grenzen niet altijd kunnen worden getrokken tussen
voor- en tegenstanders van het Nieuw-Guinea-beleid. Menig voorstander van een
akkoord met Indonesië, koestert bezwaren tegen de buiten-parlementaire-diplomatie.
Tijdens een gesprek met een vriend .over de Nieuw-Guinea-politiek, vroeg de schrij-
ver van dit cursief je: „Zijn dergelijke particuliere, dus niet officiële contacten, nu
principieel verwerpelijk f" ,
„Neen", was zijn antwoord, „onder bepaalde omstandigheden kun je ze zelfs op op-
portunistische gronden verdedigen. • )
Maar in ons land kom je daar niet ver mee. Hier berust het uitgangspunt van de
politiek — en niet van de politiek ajleen — op continuïteit, op geconserveerde mid-
délmatigheid. Zelden echter op geest, een vondst of een briljante inval.
Daarom moet een initiatief, dat iets meer verbeeldingskracht toont dan de vader-
landse politicus rijk is, hier wel kapseizen. Het zou een wonder zijn als 't anders was.
En toch is het dit tuaivie wat wij nodig schijnen te hebben om uit de impasse te
geraken".

Storm trok zich terug
De stormachtige wind, die in 't begin van
deze week het zomerweer verdreef, heeft
de bewoners van het strandtentenkamp
tussen Zandvoort en Bloemendaal en de
strandpachters enige benauwde uren be-
zorgd.

De tentenkampbewoners brachten alles
'in gereedheid, om eventuele aanvallen van
de zee af te slaan. Er werden diepe sleu-
ven in het zand gegraven, om het water
in de val te lokken. Ook de strandpach-
ters hadden verschillende maatregelen ge-
troffen om hun bezittingen te beschermen.

Het viel allemaal nogal mee. De wind
nam geleidelijk af en het water bereikte
de kampeerhuisjes en de strandtenten
niet. Wel slaagde de wind er in, de strand-
afgangen van de boulevards met een dikke
laag stuifzand te bedekken.

Man sloeg met melkfles
In de nacht van maandag op dinsdag hieiü
een Zandvóortse politieman, op verzoek
van de politie uit Bloemendaal, een auto-
mobilist aan, die in Bloemendaal een stop-
teken had genegeerd.

De aanhouding van de autobestuurder,
een veertigjarige inwoner uit Amsterdam,
die meerdere malen met de politie en de
justitie in aanraking is geweest, had voor
de Zandvóortse agent minder aangename
gevolgen.

Aangezien deze het vermoeden had, dat
er met het rijbewijs- was geknoeid, ver-
zocht hij de man mee te gaan naar het
bureau.

Tijdens 't onderzoek van het rijbewijs,
greep de Amsterdammer een melkfles en
sloeg hiermede de politieman onverhoeds
op het hoofd, waardoor deze een wond op-
liep. Collega's van de politieman schoten
toe en wisten de hoofdstedeling, die pro-
beerde te vluchten, te overmeesteren.

De politieman moest zich onder dokters-
behandeling stellen en kan voorlopig geen
dienst doen.

*
Waarschijnlijk heeft de politie met de aan-
houding van de automobilist een goede
vangst gedaan. Hij wordt er van verdacht
betrokken te zijn bij een inbraak in een
villa te Aerdenhout, die is gepleegd in de
nacht van zondag op maandag. Ook wordt
hij verdacht van autodiefstallen.

Gestegen spaaroverschot
De inleggingen bij de Nutsspaarbank te
Zandvoort bedroegen in de afgelopen
maand ƒ 321.897,— en de terugbetalingen
ƒ 185.469,—, zodat het spaaroverschot
ƒ 136.428,— beliep. Het spaartegoed steeg
hiermede tot een totaal van ƒ 3.599.774,-.

In de maand juni werden voorts 74
nieuwe spaarders ingeschreven, waardoor
het aantal inleggers een totaal bereikte
van 3518.

T.Z.-EVENEMENTEN
voor de jeugd

10-22 juli: teken en kleurwedstrijd, tot
14 jaar. 25 juli tentoonstelling Jeugd-
huis. Inschrijven bij kantoor Touring
Zandvoort: 6 tot en met 8 juli.

12 juli: puzzeltocht door Zandvoort, tot
16 jaar, 7-9 uur. Inschrijven bij kantoor
T.Z.: 10 en 11 juli.

18 juli: eerste zandbouwwedstrijd, 7 t/m
16 jaar, vrije strand, 10 uur. Inschrijven
bij kantoor T.Z. 13 t/m 15 juli.

19 juli: kinderf eest, zaal Zomerlust, en-
trée 50 et, aanvang 2.30 uur.

26 juli: tweede zeepkistenrace, circuit te
10 uur. Inschrijven bil kantoor T.Z.- 19
t/m 22 juli.

l augustus: kinderballonwedstrijd, roton-
de, l uur. Ballonnen afhalen Bouwes
vanaf 9 uur. Inschrijven bil kantoor
T.Z.: 27, 28, 31 Juli.

2 aug.: strandvondstwedstrijd. Inzendin-
gen inleveren Jeugdhuis Hervormde
Kerk, 4-8 uur. Tentoonstelling 3 aug.
3-6 en 7-9 uur.

7-19 aug.: tweede teken- en kleurwed-
strijd, tot 14 jaar. 22 aug. tentoonstel-
ling Jeugdhuis. Inschrijven bij kantoor
T.Z. 2 tot en met 5 augustus.

8 aug.: Strandfortenbouw, jongens 10-15
jaar, vrije strand te 9 uur. Inschrijven
bij kantoor T.Z.: 3 en 4 augustus.

11 aug.: derde zeepkistenrace, circuit te
10 uur. Inschrijven bij kantoor T.Z. 7
t/m 10 aug.

16 aug.: tweede zandbouwwedstrijd, 7 <./m
16 jaar, vrije strand 10.30 uur. Inschrij-
ven bij kantoor T.Z. 14 en 15 aug.

Een vierde vlet
De Zandvóortse reddingsbrigade heeft van
de Kon. Ned. Bond tot het redden van
drenkeling een vierde vlet met aanfyang-
motor toegewezen gekregen.

Geen woning in juni
In de afgelopen maand werd een begin
gemaakt met de bouw van twintig wo-
ningen aan de A. J. van der Moolenstraat.
Hierdoor steeg het aantal in uitvoering
zijnde woningen tot 177. In juni werd geen
enkele woning opgeleverd.

Voetballen tegen „Helios"
Op uitnodiging van de Kampeervereniging
„Helios", speelt a.s. zaterdag een junior^n-
elftal van Zandvoortmeeuwen - jongens
14 en 15 jaar — een wedstrijd tegen-een-
team van „Helios". De wedstrijd begint
om 7 uur. Het „terrein" is gelegen op net
strand bij' „Helios", één bushalte voorbij
Richebad. v" "-"-'

Reeds eerder was een jeugdelf tal van - >
Zandvoortmeeuwen, in de leeftijd van 12
tot 13 jaar, de gast van „Helios". Dit elf-
tal moest toen in een pittige wedstrijd •
met 4-2 het onderspit delven. Het spelen
zonder voetbalschoenen op 't strand bleek
voor de jeugdige Meeuwen een extra han-
dicap. Zij hopen echter begin augustus a.s.
op eigen terrein en dan met „kicks", re-
vanche te kunnen nemen.

Geslaagd voor examen
Gera Brüne, Eveline van Veelen en Betty
de Boer, die hun opleiding hebben genoten
aan de Chr. Opleidingsschool voor leidsters
bij het kleuteronderwijs te Haarlem, zijn
geslaagd voor de acte B, hoofdleidster
kleuteronderwijs.

Voor de acte A, kleuterleidster, slaagde
Astrid Hermary.

Eveline van Veelen behaalde tevens het
hoogste aantal punten van de school.

*
Mej. A. Versteege is geslaagd voor het

eindexamen aan de 5-jarige Middelbare
Handelsavondschool te Haarlem.

Volksdansen in Zandvoort
Met ingang van l juli j.l., heeft de heer
J. A. Brakel, de functies van secretaris
en volksdansleider van de Zandvóortse
Volksdansvereniging weer op zich geno-
men. Hij wordt daarbij geassisteerd door
mevrouw J. M. Brakel-Notterman.

ledere maandagavond bestaat voor be-
langstellenden gelegenheid, om te gaan
volksdansen op de speelplaats van de Dr.
Albert Plesmanschool aan de A. J. van
der Moolenstraat. De dansen beginnen om
7.30 uur en eindigen om 9.30 uur.

In samenwerking met Touring Zand-
voort zal op zaterdagavond 22 juli a.s.,
een volksdansavond worden gehouden op
het Raadhuisplein van 8 tot 11 uur.

Watergetijden
h.w. l.w.

juli
0.49 8.30
1.44
2.30
3.11
3.50
4.27
5.03

9
10
11
12
13
14
15

9.30
10.30
11. —
11.30

1.00

h.w.

13.25
14.14
14.58
15.39
16.17
16.52
17.30

l.w.

21.30
22.-
23.-
23.30
24.—
12.30
13.—

strand
berijdbaar
5.00-11.30
5.30-12.—
6.30-13.—
7.00-13.30
8.00-14.—
S.30-15.—
9.00-15.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Burgerlijke Stand
30 juni-6 juli 1961

Geboren: Johannes Bernardus, zoon van
G. Pool en A. H. van Smit.

Getrouwd: Johann Heinrich Hilke en
Paula Leokadia Keur; Auke Braaksma
en Ernestine Paula Roggeveen; Johannes
van der Veen en Johanna Wilhelmina
Tellier;

Overleden: Jan Hendrik Schotveld, oud
zestig jaar, gehuwd met E. Dorenbeek;
Mengsje Kraayenoord, oud zevenentachtig
jaar, gehuwd geweest met A. van Teunen-
broek.



Mensen en zaken
Ondanks de hitte
De bioscoopdirecties moeten, naar het
schijnt, tegenwoordig een verbeten strijd
voeren om hun zalen op redelijke wijze
bezet te krijgen. Het is natuurlijk het goed
recht van iedereen, die iets te verhandelen
heeft, zijn waar te adverteren, aan te prij-
zen en op zo smakelijk en pakkend moge-
lijke manier aan het publiek voor te
stellen.

De meeste amusementsfilms zijn nu een-
maal afgestemd op de gemiddelde publieke
smaak, zoals dat ook het geval is met
stuiversromans, derderangs revue's en
cabarets. Vandaar dat de reklame, die men
voor een film, die in Nederland gaat draa-
ien, zo platvloers en brutaal lokkend is.
Toch mag men zich verbazen dat het pu-
bliek er iedere keer maar weer genoegen
mee neemt dat het"dikwijls op bijzonder
grove wijze naar de bioscoop wordt ge-
lokt. De Nederlandse verkoopkantoren
blijken heel goed te weten welke snaren
zij moet aanroeren, ondanks de afzuigen-
de kracht die de televisie momenteel heeft.

Als iets niet veel om het lijf heeft, moet
de reklame er voor met verdubbelde ijver
en vindingrijkheid gevoerd worden. Som-
mige artikelen zijn zo goed, dat zij zich-
zelf adverteren, gewoonweg doordat zij er
zijn. Goede wijn behoeft geen krans.

Maar met de films is dat anders. Die
moeten zoveel mogelijk publiek trekken
om op economisch verantwoorde wijze hun
tocht door ons land te maken. De buiten-
landse titels worden veranderd en aan-
gepast aan de smaak van het publiek.

En de mensen laten zich beetnemen. Ze
vliegen er in en ze trekken in dichte
drommen naar de bioscoop, waar het idool
van duizenden, die -de volwassenheid nooit
bereikt hebben en nooit zullen bereiken:
Brigitte Bardot levensgroot in haar tradi-
tionele bescheiden kledij op de gevel prijkt.
Brigitte in: „Bandeloos".

Natuurlijk moet het spectakelstuk ge-
prolongeerd worden. En dat kondigde de
directie van een bioscoop zeer handig aan.
Zij wist dat er in de zomer in het algemeen
een teruggang in het bioscoopbezoek valt
waar te nemen en zij liet aldus drukken in
de krant: „Ondanks de hitte enorm -"cccs
en -natuurlijk geprolongeerd Brigitte
Bardot in BANDELOOS". -Ta, dat zal ook
werkelijk wel de "™!. zijn, Bardot te zien
en, te beleven m de tropische hitte van
een^ bioscoopzaal!

lun verzuimt u dan vooral niet in de-
zelfde week nog 'even' te gaan naar „Drijf-
zand der begeerte" en „Uit het leven van
een zondige vrouw".

En dit wordt zo maar week in week uit
aan' het publiek voorgeschoteld. Men wordt
er' nauwelijks meer kregel onder, laat
staan, dat men in verzet komt.

Maar braaf het hoofd zitten te schudden,
boven de krant, waar de zoveelste aanran-
ding van het jaar in wordt vermeld. Ze be-
grijpen- niet wat er in de mensen is ge-
varen. Tja, tja", al te veel bandeloosheid
zien schijnt blind te maken.

MOMUS

el en zona
PIGMA-DERM

ÏTube 2.95 - Flocon 7:50 en 2.95 bij Uw drogist

met en zonder zon

Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans •3tH!iïi;.l:w!:;;:rf-.:'.l.Mt'Miii:ifi'-ï!:;u.^
Chessmann. - 't Joch was een moordenaar.
Carr - Het lijk in de crypte.
Geissler - Een generatie zwijgt.
Barzman - Out of this world.
Stroud, - The shorn lamb.
Bay - La carte du tendre.
Ontwikkelingslectuur
Adamson - In vrijheid geboren.
Hana - Klokken.
Hooftman - Alles over raketten en raket-

vliegtuigen.
Pahlavi - Op de pauwentroon gezeten.
Olyslager - Vraagbaak voor uw Daf 600
Toepoel - Onze honden.

VAKANTIE IN EIGEN LAND
nog altijd in trek

leverden in

Zomermaanden, vakantie, toerisme en
cijfers. Cijfers, die aantonen welk een be-
langrijke economische factor het vreem-
delingenbezoek voor Nederland is.

De buitenlandse toeristen
1960 ongeveer 484 miljoen gulden aan de-
viezen op. Het vervoer van buitenlanders
naar Nederland en de aankoop die buiten
het zuiver toeristische vlak liggen bren-
gen Nederland zeker nog eens 500 miljoen
op. In 1960 leverde het buitenlandse be-
zoek een bijdrage van één miljard gulden
in onze goederen- en dienstenexport, ofwel
vijf procent van het totaal. De bijdrage
van het inkomende en uitgaande grens-
overschrijdende personenvervoer aan het
Nederlandse betalingsbalanssaldo wordt
geschat op ongeveer 300 miljoen gulden.

Van alle buitenlandse overnachtingen in
Nederland komt 35 procent voor rekening
van de Duitsers, die samen tweederde van
de toeristendeviezen binnenbrengen. De
Noord-Amerikanen zorgen voor een vier-
de van de deviezen, hoewel zij slechts 13
procent van het totaal aantal buitenlandse
bezoekers uitmaken. Hun individuele be-
stedingen liggen echter veel hoger dan die
van bijvoorbeeld de Duitsers. 'f- / p

De toeristische markt in Nederland-
wordt echter nog altijd overwegend be'-'
paald door de Nederlanders zelf, hoewel
de Nederlanders die met vakantie gaan

steeds meer naar het > buitenland trekken:
verjeden jaar 24% tegen 18% in 1954. In
1960 was tweederde van alle geregistreer-
de overnachtingen in ons' land van Neder-
landse afkomst. . ''

In dat jaar bracht 45% van de Neder-
landse bevolking drie of meer nachten
achtereen buiten de eigen jvoonplaats door.

Het aantal overnachtingen in kampeer-
bedrijven ligt nog maar een fractie onder
dat in de hotels, waar bovendien ongeveer
de helft van de overnachtingen een zake-
lijk karakter heeft. Het aantal kampeer-
overnachtingen (in tent, caravan, bunga-
low, vakantiehuis) in 1961 zal volgens de
verwachtingen waarschijnlijk de zes mil-
joen overschrijden en dus twee maal zo
groot zijn als in 1956.

S A L O N

Internationale coiffures
Manicure'-! — Temture

American Ten 'minute Breek Wave
-y Beauty Paijlour

Tramstraat II, tel. 2723

Docenten bij het v.h.m.o.
..' wensen geen-1 vrije zaterdag -

J* . •!

^Een enquête gehouden door de Raad van Leraren (voor het v.h.m.o.) onder het do-
centencorps bij dit onderwijs heeft uitgewezen dat directeuren en rectoren, noch_
de leraren de vrije zaterdag bij het onderwijs wensenr r

Van de leraren oordeelt 67 pet, dat de vrije
zaterdag aanmerkelijke schade aan het
het onderwijs zal toebrengen; 19 pet ver-
wacht geringe schade; 14 pet meent dat
er bijna geen schade zal zijn. In ,totaal
meent 83 pet dat de invoering ongewenst
is voor de leerlingen. Ook voor zichzelf (
zegt .82 pet van de docenten "de vrije za-
terdag met te wensen, 18 pet ziet er wel
voordeel in. Van de schoolleiders is 91 pet
tegen de" vrije zaterdag; slechts drie pet
ziet de kortere schoolweek als gewenst.

Enquête en beoordeling zijn gepubli-
ceerd in hetu Weekblad» .van„khet GenootJC
schap van leraren aan Nederlandse gym;.
ïl.~ -«i-t.l^ir"*-.. .,"J', t,i'.IM"j'.«n. o ï^iy.U^tt<ïti^i*,liging (aan rijks-h.b.s/en) van 16 juni jl.

principieel van onderwijskundige-aard. Men
is uitgegaan van het thans vigerende 'on-
verkorte lesprogramma ^en van de tegen-
woordige cursusduur. H«jt' probleem is ook
van. buiten de school aari. de orde gekomen
en in wezen geen onderwijskundig vraag-"
stuk. .", . . ' "

Het* geven".van ^eèn'vrije' zaterdag zou
betekenen: meer lësui-en per. dag, meer
huiswerk, ""meer • concentratie 'van proef-
werken,. opheffingy.van de • vrije £ middagen
in-ieders-geval'voor de-hogere klassen. Dit
alles 'jZoirs,een ^veel, •" zv^tardere ^ belasting
voor alle leerlingen en wel een""ültë'rst'

A.V.M.O.) van diezelfde datum. De com-
missie is van mening, dat bij deze uit-
slag commentaar overbodig is. , ,
". Op enige scholen heeft de schoolleiding
bovendien een enquête onder de ouders in-
gesteld over deze vraag; op deze scholen
was'het merendeel, meestal, .zelfs een over-
grote meerderheid van de ouders tegen
het vrij geven van de. zaterdag.."

Op' verscheidene.) scholen is- ook het
vraagstuk onder 'de leeringen van de
hogere klassen aan de orde gesteld of als
opstel voor het eindexamen gegeven. Het
resultaat was dat a. voor het vraagstuk
onder de leerlingen (nog) weinig belang-

(l)
Jullie gaan naar Zand- zich gestaag door de ringvaarten. Boven
voort, zeiden de vrien- de sloten speelden de eenden pijl en boog.
den. Het klonk verwij- Met wellustige gebaren boetseerde de wind
tend en jaloers. Wij wulps gebolde wolken. Het liep al tegen
lachten en gingen opge- te avond toen we Zandvoort naderden. De
wekt verder met af- zon stak juist over naar Engeland. Ten
scheid nemen. Gevoe- afscheid sloeg ze op roodkoperen cimba-
lens van verraad jegens lenr'De duinen bogen,

hen veronrustten ons niet! Wij gingen lm- ' ~
mers naar zee.' •••- ' We achten het praktisch wee van so'n

Op de dag van vertrek keken *we be- eerste verhuizing voldoende bekend bij
zorgd naar de verhuizers, die gedachten- de lezers. Bovendien 'is ons •licliaam die
loos Roland Holst naast Simenon kistten, ervaring welhaast vergeten. Maar' dit heb-
Toen de laatste schermerlamp uit het ben 'toe nog onthouden.
oude huis was gedragen, klapten de por- De wind kwam opzetten uit het zuid-
tieren van de auto dicht. De motor start- westen. De kachel in de huiskamer iras
te, we reden. Wij zaten in de hoge cabine nog niet geplaatst. De wind greep dat tfiet
van de verhuiswagen. De banden van het dubbele graagte aan. Gierend stortte hij
logge monster zongen en neuriënd
speelde de cliauffeur de wegen.

te- zich m de schoorsteen, zoog zich snel om-
hoog en kwam opnieuw. Hij rukte aan

Wie met rijdt, kan zich met de ogen de ramen die verschrikt begonnen te klap-
bezatten. Het was herfst. De bossen deden peren. Verontrust zagen we elkaar aan.
wat ze konden. We hadden dan ook niet Daarop gingen we naar buiten. Vanuit
anders verwacht. Dionysisch lachend gooi- een hoek in de tuin keken we op naar het
den de loofbomen elkaar goud voor de huis. Ondanks het geweld, stond het on-
voeten. Zuinigjes stonden de sparren toe bewogen. Geconcentreerd keek het met
te kijken. Daarna de polders met liet tra- zijn dakramen naar de mensen en de jach-
ge vee en her en der de boerderijen, om- tige wolken. Aldus vergaarde het wijs-
geven door de ijle populieren van Mars- heid voor eeuwen,
man. Gerustgesteld begaven wl} ons naar bin-

Vruchtbomen leunden uitgeput tegen de nen. Buiten spoorde de zee door een, ein-
hemel. Kleine vrachtschepen schroefden deloze tunnel. •

NUTSSPAARBANK
GROTE KROCHT 38 — ZANDVOORT

ui verband met het invoeren van de vijfdaagse werkweek zijn de uren van open-'
stelling op de overige werkdagen aanzienlijk uitgebreid. De Nutsspaarbank is

m.i.v. 3 juli dagelijks geopend van 9-2 en 2-5 uur

ZATERDAGS GESLOTEN

stelling bestond; b. de overgrote meerder-
heid tegen was.

De bezwaren van
t

de commissie zijn

kingen zal zeker stijgen; het rendement
van het/v.H:m.o. zal een nadelige invloed
ondergaan. 'v

Slechts één facet: een uur les per dag
meer betekent tenminste een,, half uur
huiswerk meer per dag en4 een uur tijd
minder om huiswerk te -'maken. Bovendien
zal het laatste uur* van'de nu langere dag
veel te weinig effectief -kunnen zijn.

De extra lange werkonderbreking * an
vrijdag tot maandag zal het karakter
aannemen van een kleine, vakantie, waar-
door van het huis werk. jïiiets meer tereclit
zal komen. Verder oordeelt ,de, commissie
dat het op^vele scholen f gebruikelijke huis-
werkloze weekeinde zalj|moeten vervallen.

Het voordeel voor d0j Jjverige zowel als
voor de lichamelijk zwakke leerlingen van
een langdurige rustperiode weegt daar-
tegen geenszins op.

De docenten zien voor zichzelf in die
„extra vrije dag" een achteruitgang, want
deze zou zeer waarschijnlijk worden be-
steed aan vergaderingen, verenigingswerk
enz. Een grotere spreiding van de vrije
tijd, die de docenten juist nodig achten
voor het bijhouden van de ontwikkelingen-
op vakgebied, zal er door verloren gaan.
De afwerking van het eindexamen zal nog
moeilijker worden. Onvermijdelijk zal zijn
de lessen in lichamelijke oefening te
schrappen.

De docenten menen daarom dat de voor-
delen 'van de kortere schoolweek. hoogst"
twijfelachtig zijn. De conclusie is dan ook
unaniem dat de vijfdaia'gse .w.èrkweek op

! ofmaatschappelijke gronoènX o j n y l !
onmogelijk is ten opzidHlè<van'ihet onder-
wijs en het schoolbeleid.

Zandvoortmeeuwen
De zondag j.l. gespeelde beslissingswed-
strijd, voor de promotiecompetitie tussen
SDW 2 en Zandvoorjtm. 2, werd door
SDW 2 gewonnen met^l-O. S.D.W. promo-
veert thans naar de Res. Ie, klasse van de
KNVB.

Daar kunt u heen
* , Monopole * .

Vrijdag 7 t.m. zondag 9 juli, -19 en 21.Su
uur: film Echt iets voor Conny._
Maandag-J.Q en dinsdag 11 juli, 19 en 21.30
uur: film Oom Frans • „erft" een meisje.
Woensdag 12 en donderdag 13 juli, 19 en
21.30 uur: film Om zonden huilt men later.
Vrijdag 7 t.m. donderdag 13 juli: film
Kolder-parade. _ •

*

.Ned. Hervormde Kerk
Maandag 10 juli, 20.30 uur: concert door
Noordholl. Philharmonisch Orkest.

*

Grote Kerk, Haarlem
Donderdag JS juli, 20 uur: Hohe Messe
van Joh: Seb. Bach.-Chr.'vQ.'.V., Haarlem.

Familiedrukwerk
, als: *
geboortekaartjes

« verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires
visitekaartjes
rouwcirculaires
dankbetuigingskaarten (

Gertenbaehs Drukkerij''

FAMILIEBERICHTEN ' ~ '

Ondertrouwd:
RITA KERSSEN',' <%
GERRIT WAGELAAR

Kerkelijke bevestiging 15 juli "12 uur
„Goede-Herder-kerk", Apeldoorn

Voor de door ons zeer gewaardeerde blij-
ken van medeleven bij het overlijden van
onze lieve man en . vader betuigen' wij' u.
onze dank.

.,,, ,, -k- M. RuJ-yan ^s„ t t _ i i ( l „, ,.4
'••• H. R, Btevnsdorff- ' ' ""' '•'• •

' A, GJ, H. Sternsdorff-ter 'Maten
Zandvoort, juli 1961
Haarlemmerstraat 43

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opeis Rekord....'61
Flaters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

HOGE BELONING voor
VINDER gouden broche
— "strikmodel — Verloren
22/6. Mw. de Muinck Kei-
zer. De Favaugeplein 13/3,
tel. 3093.
Gevr. v. half juli-eind au.g.
WOONRUIMTE minst.' 2x>f
3 krs, liefst vr. keuk. Tel.
020-185099 , of br. Z.C. 5103
WONINGRUIL. Aang. te
Wezep, gem. Oldebroek,
bosr. omg. nieuwe woning
bev. engelse kam., 3 slpk,
douchecel, keuk. etc., tuin
en schuur, zolder. Gevr.:
woning, zelfde genre of
kleiner. Br. aan A. Kruy-
mel, Magnoliastraat 16 te
Wezep.
HUIS TE KOOP gevr., leeg
te aanv. Br. no 5106 Z. Crt.
Te koop gevr. INVALIDEN-
driewieler WAGENTJE m.
hand voortbeweging en
hulpmotor.' TSel. 2632.
LEEGKOMEND HUIS te
koop gevraagd voor cliënt.
Mak. K. C. v.d.'-Broek, Bre-
derodestraat 25, -Zandvoort,
telefoon 2318.
Spotkoopje! Victoria Brorn-
mer en strandwagen.
Cont. Huijgensstraat 8.
Te koop: nw TUINBANK-
STEL, pr. billijk." Tel. 2373,
Diaconiehuisstraat 9.
Te koop: MEISJESFIETS,
ƒ 17,50:-' • • ' : •-•- '
Tollensstraat 7, telef. 4098
Ie koop:-kerngezonde zwarte
COCKER SPANIELS, 8 w.
oud, ' kampioensafst. Van
Lennepweg 91zw., .tel. 4353'
Te koop B R O M F I E T S
H.Mi W? "Vesting-frame.. ->Te
bevr. na 7 uur Brederode-

TE KOOP: tafel, 4 stoelen,
2 fauteuils - (old finish)
eikenh. buffet, theekast,
grote haard t.e.a.b-. Te boz.
voor 12 u. Burg. den Tex-
laan 37, Aerdenhout.
WITTE KINDERWAGEN
te fioop. Koninginneweg 10
4 EETKAMER TAFELS te
koop, koopje. Tolweg 14.
Flinke' WERKSTER gevr.
'4 ocht. p.w. ƒ ,1,50 ,p.w.
Mevr.'i v. Amerongen, Lijs-,
terstraat 12. . ,*

AUTOVERHUUR
A M K O

het voordeligste adres voor
Opel en V.W. 1961.

Ripperdapark 19, Haarlem
'telefoon 02500-18090

Meisje, scholiere, 15 jaar,,
b.z.a. als HULP in pension
v.d. ochtenduren. Tel. 3501.
S E R V E E R S T E R b.z.a.
Br. nr. 5106 jpur. Z. Crt.
Jongeman, 29 jr., vr. BIJ-
VERDIENSTEN om studie
te kgnnen bekostigen, zoals
auto's wassen etc. Br. nr.
5105 bur. -Z. |Crt.

Flinke j
bezorgers(sters)
gevraagd bij|„Het Parool",
Zr. D. Brondersstraat 3,
telefoon 2110.
Gevr. WERKSTER voor 2
ocht. p.w. per l aug. of l
sept. a.s. Mevr. Keislair,
Kostverlorens'tr. 99, tel.2406
STOELENJONGEN gevr.
Aanm. strandpaviljoen 12a
Gevr. voor direct: NET
MEISJE of .VROUW voor
winkel, hele • of halve da-
gen. Brood- en banketbak-
kerij Fa. A.; v.d. Mije en
zonen, Willemstraat 29,
telefoon 2467.' i
Gevr. INTERNE HULP in
mod. villa per l aug. of ï
sept. a.s. in gez. m. 4 jongens
van 2-6 'jr, om gez. huish.
en kindertjes te verz. Hulp
werkster aanw. Goed sala-
ris. Br. nr. 5102 Z. Crt.

CURSUS i
a.s. moeder gymnastiek
(uitsluitend na medische
goedkeuring).

Aanmeldingen bij
mevr. L. Willemse-Leeuwrik

Emmaweg 3,;telefoon 3333.

Strandpaviljoen- 23 vraagt
JUFFROUW -voor de-yaf-
was en. SERVEERSTER-.,

Gevr. een flinke HULP of
A.VONDWERKSTER voor
het wisselen der gasten op
15 juli en 31 juli. Hoog
loon. Meerdere hulp aanw.
Zeestraat 36, telef. 3125.

30 TOT 40% BESPARING'
op 10 jaar schrift, gegar.

WATERDICHTE
KAMPEERTENTEN

door dir. levering af fabr.
Bij vroegtijdige opdracht
kunnen levering en betaling
in overleg worden gere-
geld. STRANDSCHERM.1
(140 cm. hoog) beschermt
u tegen wind, zand, • stof
en ongewenste 'kijkers'. Ge-
heel compleet ƒ 25,—r
TENTENFABRIEK „THE
lENDIANA", ' 'HAARLEM,
Zijlweg, 111, telef. 025QO-.
17877 (8 lijnen). Geill. fiat.,1,
gratis op aanvraag. 'V' "

GRATIS WASSEN;:
met een VELO-combinatie.
v.a. ƒ 598,- of een VELO-'
wasmachine v.a. ƒ 179,-^-.,
Waspoeder er bij cadeau.^J

Na demonstratie bij u tKuis
zelf nog 8 dagen proefwas- .
sen en... geheel vrijblijvend^',-
Tob niet langer met;; jUjv
oude wasmachine. WJj- g§-
ven een- hoge inruilwaarde.
VELO", 'SCHOTERWEG..j3jl,
HAARLEM. 'Vraagt -7,een,
demonstratie aan%tb. }j < onze
vertegenwoordiger' . ,1 r
„VELO» . , ,^q
Zeestraat 37, Zandvoorfc- „-;

Grote' uitgeverij van weekbladen; zoekt ^
voor het rayon Zandvoort contact niet een ,.

actief persoon
die Jzich wil belasten metf,fdèc Wekelijksev -'/
verkoop "en bezorging van"tijdsQliriften,'aan-."r!

* vaste i abonnees. _Verdienste_ ca—ï_3CUpj«.
. Borgstelling vereist.CVjuajIKV HUéTTSIÏ :*'.•<

J 1 Rv 'irtTirlor-'ViT«c R1 nk' Tn^fJ7.' f"!rf °* . '"' - v J. "*'B,

Hl!!
voor klein atelier in Amsterdam:

leerling modinèttes
tevens gevorderde stiksters
Hoog loon, goede soc. voorzieningen en gratis vervoer.
Aanmelden, ^dagelijks tussen 18.30-19.30 u., Halewijn,
Helmersstraat 17, of, Zuiderstraat 12av.,

'HOTEL C^KEUR",f: £S^f?
- Zeestraat» 49-51, '.vraagt e'en' >!\'

WERKKRACHT
,t voor kamerwerk van 9-jj>j.yur:iijj{j!

Tevens een ' ' ',;

S P O E L S T E R
van 18.30 tot 20.30 uur.

,* T I-, . \fT ,''

YOGHURT en VAWL.LÈVLA
doorjjelkaar

heferlijk
•-fris! ; -,,-«

De tintelende frisheid van
yoghurt, de zoete romigheid
van vanillevlai de rijke voe-
dingsstoffen van beide ....
alstublieft, Uw bordje zeld-
zame zomer-
gezondheid,
het ,valt'
heerlijk, licht, ;
proef maar!

yoghurt (lltar 57 cO
cnvinlIkvUe/'Ilttr-KcQ
moet U beillit ook «ut
combineren met beschuit!
lichte, luchtig* nmtrkMt
voor lederMtt.



GEVRAAGD:

MEISJE
voor adxn. werkzaamheden
Gelegenheid tot verdere ontwikke-
ling, bij voorkeur MULO-diploma.
Zaterdags vrij.

S1. ,W.' NIEPOTH ntv.y Zandvoort
Thorbeckestraat 19

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 '-̂ [' TELEFOON 2164

c: .i '^ • '

-~~ DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
J. P, Zwerver, Julianaweg la, hoek Kost-
verlorenstraat, telefoon 2499

WIJKZUSTER:
E. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382

APOTHEEK: ,
8 tot en met 14 juli:
Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A. Wijnne
Haltestraat 8, telefoon 2389

Nachtdienst ^van 22 tot 8 uur 's morgens.
•Alleen.voor spoedgevallen.

Zondag 9 juli
, Dierenarts dr. J.W.Baljet/dr.G.W.Tiecken
Kenaupark 13, Haarlem, ,tel. 02500-14524

>/u. P,REDIKBEUR-TEN
• \n- ..J .. • ' - '

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 9" juli' , '. -i

10 uur: ds/R. H. Oldéman.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 9 juli -

10.30 u.': ds. J. Heidinga (nh), Haarlem.
Het .Huis in.de Duinen:

- ,19'.30 uur: ds. G. Kroes (e.l.), Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 9 'juli '

'Aerdenhout/Bentveld (Kapel achter- de
Hervormde Kerk,' Leeuwerikenlaan):
^'*'üur:' ds,Tj_N. Korenhoff van Amster-

• ftam/Sloter.!vaart. ' <- i . ,
Zaitôvoórt:''1- '-** > i . "]
'>ltf.3()'Uur:r'ds. N. Korenhof.1
. 19 uur: ds.'N. Korenhoff. |

PAROCHIE H. AGATHA, 'Grote Krocht-
De ' H.H. Missen zijn • te 6.30, 7.30, 8.30;

,v9730^riibogmis), muur.... ,.«. . . ,.
ÏBovendien avondmis te 19.30 uur.
.De H.H. Missen van 8.30, 11 en 19.30 u.
"zijn vooral voo'r 'de' gasten.

NED. CHR.'0GÉMEENSCHAPSBOND
{Gedurende Juli en augustus geeij samen-
jjkomst? j," :Q ̂  •£ y ••~:» ̂  „ ^ -^ i -- v

JEHOVA'S .pETUIGEN , ,*~~,,, ,, !tv,
Dinsdagavond"*8 u%bijbelstudie.'in Geméen-

j schapëhüisT^ Ijamêr1^ 4; ingang "Willemst'r.

EfUMANISTISCH VERBOND.?, rio , sn. -
Zondag 9 juli, 9.45 u„. 238,wradiotoespraak
dpor H. J. Blackha"nï: Öndi
nationaal humanisme.

Woningbouwvereniging
E E N D R A C H T MAAKT MACHT
Oproep voor een
LEDENVERGADERING
op VRIJDAG 14 JULI 1961
Jn het Gemeenschapshuis, 's avonds 8 uur
'Agenda:
1. Opening. ,
g. Notulen. i
3. Besluit inzake bouw en hypotheek 8 woningen aan
i de A. J. van der Moolenstraat. •
4. Besluit, inzake bouw en hypotheek 44 woningen aan
i de Nóorderduinweg e.o.
J5. Sluiting.

Namens het bestuur: D. van Dijk, secretaris
l ,, Dr.' C. A. Gerkestraat 22.

Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem

HOHE MESSE
van JOHAN SEB. BACH
op donderdag 13 'juli 1961 te 20 uur

,, m de Grote Kerk te Haarlem
Solisten: Blly Ameling, Annie Hermes, Torn
Brand, David Hollestelle, Albert de Klerk.
Begeleiding:
Het Noordhollands Philharmonisch Orkest
Dirigent: George Robert (

""Kaartverkoop Concertbureau Alphenaar, Kruis-
weg 49, Haarlem en 's avonds aan de kerk.
Entree: ƒ2, ƒ4,50 en ƒ 7,50 (alle kosten inbegr.)

Ned. Hervormde Kerk - Zandvoort
i . ' AANVANG 20.30 UUR

CONCERT
onder auspiciën van de Stichting
Culturele Kring 't Helm en niet
medewerking van de Stichting
Touring Zandvoort.

Noordhollands Philharmonisch Orkest
.' o.l.v. HENRI ARENDS <

Solist: IMAN SOETEMAN - hoorn^
.Concerto Grosso in D gr. terts,- F. Bonporti

- Symfonie no. 34 „Salzburge.r" - W. A. Mozart
Hoornconcert no. 2 ,r ,-W. A. Mozart
^ëymfonie nô^ tl - L. von Beethoven
Toegangsprijs ƒ 1,25.. Voorverkoop plaatskaarten
Touring Zandvoort Raadhuisplein

Gevraagd in klein gezin te Aerdenhout
voor spoedige indiensttreding een

meisje
voor: hele dagen.

« i " ' ' ' * J ' '
Hoog loon. Vakantie kan eventueel gere-1
geld word_en. ' " •_...'.
Aanmelding'" voor'[r-15 juli. Indiensttreding
l aug. Sollicitatie, na ^4 uur n.m, MerelJ !
laan; 6, Aerdenhout.

KLEIJN voor AUTO'S

Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

,(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ.,* garantie

Dagelijks geopend '

i* z e l f schilderen!!
i Losse oliegrondverf J

ô. ƒ 1,25 per kg.
• Ouderwetse GLANS- ]

l VERF a ƒ 2,25 p. kg
VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

[Dutra-verfmalerip
tN.Z. Voorburgwal 251
i Amsterdam-C., telef. j
i 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Voor alle insecten
de juiste
bestrijdingsmiddelen
Vraagt advies! "

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

TIEN RIJLESSEN (a 60
min) voor ƒ 47,50 of ƒ 6,-
p.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl.''instruct. Halen, bren-
gen gratis. Theorielessen
m. verkeersfilm. ErkV Rij-
school ,JDe Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon 02500-10008.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

' Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

'Oude' boeken en prenten
te koop"gevr.
Anti'q. „De1-Kring"
Nwe.' Spiegélstraat 46-48,

'A'daih, tel. -(020) -220707

. „ ' ̂ '. 'MON.OPOL .
.ANTENNE SERVICE

. voor^i aanlegJ en . reparatie
•Telefoon" Amsterdam '02C-
'716707,- Lutmaatras<e"89.">"

l* '• i r . ~, -ji:;r , - i t .' < , •

Levenspositie
Groot verzekeringsconcern vraagt voor haar bestaand agentschap een

agent-incasseerder
Geboden wordt een prettige zelfstandige werkkring met ruime mogelijkheden.
Promotiekansen aanwezig. '' 1( ,
Premievrij pensioen. 1,1 i "
Gegarandeerd vast salaris eerste jaar ruim ƒ 4500,—.
Sollicitaties met vermelding van levensloop te richten aan het bureau van dit
blad onder nummer 5101.

'n Prettige vakantie met
Philips draagbaar radiotoestel, leuke uitvoering
prachtig van toon, voor binnen en "buiten!
PHILIPS platenspeler met versterker
SPORT in BEELD met
Philips televisie 43 om beeld ƒ 645,—
Zojuist verschenen geheel nieuwe Philips
T.V. automatic, 38 cm beeld ƒ 745,— Uw oude radio of
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,- televisie heeft inruUwaarde
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met p. — Bezoekt met ons de grote toonzaal m Haarlem. Wij brengen
u gratis uit en thuis.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F. H. PEN A ATPHILIPS-SPECIALIST
• l Kostverlorenstraat 7,'tel. 2534

Als u een fijn diner wilt klaarmaken
en ook als u het eens eenvoudig wilt doen

slaagt u altijd.
Extra aanbevolen
Vrijdag en zaterdag
750 gr. fijne riblappen 3,68
750 gr. pracht lappen 2,88
750 gr. braadworst of saucijzen 2,4.8
750 gr. lamsrollade 2,38
750 gr. gehakt h.o 1,88

Gemest kalfsvlees
500 gr. karbonaden 2,98
500 gr. lappen 3,25
500 gr. kalfsfricando ..... 3,98
500 gr. zwezerikken 4,75
100 gr. kalfslever 0,70

Lams vlees
•uoor de fijne keuken
500 gr. bout 2,65
500 gr. magere lappen 2,45
500 gr. karbonaden % 1,78
500 gr. ossestaar't 1,58

bij Slagerij Burger
Voor de boterham
200 gr. pekelvlees 0,69
150 gi-. gelardeerde lever 0,79
200 gr. Saks. smeerworst 0,59
250 gr. gekookte rookworst ... 0,70

Voor de gastronomen . ''
Gebraden kalfsvlees, gebr. varkens
fricando, gebraden rosbief, gekookte
tong, gek. casseler rib, rauwe ham,
bacon, cervelaatworst, enz. enz.

Woensdag
en donderdag
500 gr. gehakt h.o. 1,25

500 gr. braadkuikens 2,30
100 gr. kippoulet ...._ .0,46

U koopt in avn klasse«aak bij' ' ' - " '*

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, '"Halt'estraat 3, tel. 2004j ' '*f ' i * j - ' ™ r r* i ^

met handige
extra-lange klep

HALVE-ZWARE-PITTIG-MILD-LEKKER
Uit het zonnige Carolina en uit het rijke, ruige Kentucky
komen de tabakken. Voor Royal. Doublé selected!
De nieuwe shag - Voor mannen - Voor U! - ROYAL

. KONINKLIJKE TABAKFABRIEK J. & A. C. VAN ROSSEM - ROTTERDAM



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Wij leveren alle bekende merken uit voorraad!

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

Vakkundige en snelle
aan alle radio- en televisietoestellen

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU I. KEUR
Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon, 2914

Betaling desgewenst in overleg Ziet onze' showroom.

WATERDRINKER KOOPT ALLES
Zoldcropruimingen, meubilair en andere
goederen enz. U belt, wij komen.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON. 2164

TH. SLMKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY

• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES
Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kloding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames üusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, keu-
ken vallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360

trimmen
knippen
wassen

bé boterhoven de haan
gedipl.

zandvoortselaan 325, bentveld
telefoon 02500-43459

Salon voor
voetverzorging
HILLY BELLE
MED. GEDIPLOMEERD CHIROPODISTE
Gort van der Lindenstraat 44, telef. 4080

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak

Liebherr koelkasten vanaf f 398
Luxaflex aluminium jaloezieën, strandarti-
kelen, speelgoederen, luxe en huish. art.
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

Dames, doet in dese dure
tijd wuo voordeel bij

Slagerij H. ̂ an Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gram riblappen 2,75
500 gram. mooie ossenlappen vanaf... 2,10
500 gram schouderkarbonade ".... 2,50
500 gram ribkarbonade 2,75
500 gram haaskarbonade 3,00
Voor de boterham:
100 gr. ham en 100 gr. gek. worst 0,85
100 gr. pekelvl. en 100.gr. gek. worst 0,75
150 gram gehakt 0,55
150 gram pork 0,50
150 gram ham 0,85
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gram pekelvlees 0,75
250 gram gekookte worst 0,85
250 gram leverworst 0,70
Soeppakket l,—
l busje weense worstjes 0,98
Ook voorradig Ie kwal. diepvries-kuikens

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

P.V. „Pleines"
J.l. zondag, 2 juli, hield de P.V. Pleines een
vvedvlucht vanaf Corboil over een afstand
van 444 km. Gelost om 5 uur, ai-riveerde
de eerste duif om 11.59 uur.

I. K. Driehuizen l, 4;
W. Driehuizen 2, 3, 9
C. Visser 5, 6, 7
K. Kramer 8.

P.V. „Phoenix"
De p.v. Phoenix hield het afgelopen week-
einde een wedvlucht vanaf Corbcil over
een afstand van 444 km. Gelost om 5 uur
arriveerde de eerste duif om 11.22 uur.
R. van Gijtenbeek l, 8, 9.
R. Engelander 2, 11, 14.
Th, van der Meulen 3, 4, 5, 7, 12.
J. Koper 6.
J. Donker 10, 15.
A. J. Spolders 13.

iAMWOPOLE
Dagelijks 12.30—15 en 18—22 uur
Kassa geopend:

VRIJDAG 7 t/m ZONDAG 9 JULI
Aanvangstijden 19 en 21.30 uur

Oonny Froboess, Fred Bertelmann,
Rex Gildo

Echt iets voor- Conny
(Meine Nichte tut das nicht)

Anderhalf uur bruisend amusement. Alle leeft.

MAANDAG 10 en DINSDAG 11 JULI
Aanvangstijden 19 en 21.30 uur

Hans BöJmker, Liselotte Pulver

Oom Frans
„erft" een meisje
(Manner-im gefahrlichen Alter)

Een heerlijke klucht zowel voor hem als voor
haar! 14 jaar.

WOENSDAG 12 en "DONDERDAG 13 JULI
Aanvangstijden 19 en 21.30 uur

Sab'ma Bethmami, Joachiin Hansen

Om zonden huilt
men later
(Morgen wirst du um mich weinen)

Een film die ontroert en schokt! 18 jaar.

Van VRIJDAG 7 t/m DONDERDAG 13 JULI
ledere middag 14.30 uur een vrolijk familie-
programma voor alle leeftijden.

C harlie C hap l i n's

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersatraat 18 - Telefoon 3792

SPOEDVEILING
op maandag 10 juli a.s. 'S AVONDS 1 u.
in veilinggebouw DE WITTE ZWAAN, Dorpsplein,
van ged. inboedel wegens vertrek, Gothisch huiskamer-
ameub.; blank dressoir met eetkamertaf el; enkele ledi-
kanten m. 3-delige kapokbedstellen; televisie, fau-
teuiltjes, huish. goederen, serre-aumbl.; houten tuin-
ameubl.; accordion; electr. harmonium (Eminent). Te-
vens 3 afwasmachines, geschikt voor pensionbedrijf.

'Maandag 10 juli te bezichtigen
van 2-6 uur. Daarna precies 7 uur begint de veiling.

ledere voet heeft
recht op elegante

schoenen...

Three Roses

Daarom zijn erTHREE ROSES
schoenen: elegant en modieus,
maar zó gemaakt dat voeten die

daar nu eenmaal om vragen
precies die noodzakelijke extra

steun vinden - zonder dat het
iemand opvalt! Pas ze eens - in

iedere leest zijn er vele model-

len - bij

jH';üTz ing
Kru isweg 42 - Haarlem

óók
Forma
Natura

SPECIAALZAAK

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

zo'n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-
lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

Erkende R utorijschool „Zandvoort"
The -betkestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS ;

vissen m zee

'ttooK?
de nieuwste strandsport

iedereen kan het
geen vergunning voor nodig
heerlijk ontspannende
lichaamsbeweging
bijzonder boeiende sport

De sportiefste manier van vissen...
u hebt de lijn in uw hand en ,
voelt aan het rukken of u beet hebt,
Maak uw dag aan het strand "-
- weer of geen weer - tot een
heerlijke sportieve gebeurtenis.

Vraag uvi winkelier! • f
Adres v.d. handel: fa. S. Weinberg,Wilhelminastr. 2, Hilversum, tel. 02950-14515.

EEN MODIEUZE JUMPER OF
SPORTIEF V E S T ! !
BREI HET ZELF!!
De nieuwste en beste wolsoorten in zeer vele
tinten vindt u in

DEWOLBAAL
HALTESTRAAT 12a — TELEFOON 2099

Bosch koelkasten
Model 1961

HOGE KORTING
Type GA 120 T ƒ 548,— nu ƒ 468,—
Type KG 140 T ƒ 608,- nu ƒ 518,-
Type GA 150 ƒ 648,— nu ƒ 558,—
Typs GK 180 ƒ 858,- nu ƒ 728,-

5 jaar garantie

FIRMA HANJA
VINKENSTRAAT 46 — TELEFOON 2484

Fa Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974
LIGSTOELEN ƒ 9,95
LIGSTOELEN met, armleuning.... ƒ 11,85
GROTE TUINPARASOLS ƒ 38,-
LUCHTBEDDEN ƒ 21,50
TUINTAFELS vanaf ƒ 19,50
VISSSTOELTJES ƒ 3,95

Ziet onze enorme sortering

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

" * Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRÜIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
PrimuZo's — Vergeet-mij-nietjes. en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten bloemzaden en bollen

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij 'V'

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73-
üancïvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Luxaflex
Aluminium Jaloezieën

ook met dessins
Gratis geplaatst

alleen bij

Aspect
Interieurverzorging
ZANDVOORTSELAAN 39
Tel. 2937 en 02500-17069

WIST U '
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Geopend
nieuw lasbedrijf

Alle reparaties worden
vakkundig uitgevoerd- .,

Diaconiehulsstr. 9,' tel. 2373

Prima rietmatten.
voor- af schutting, en , tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116: ,Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

Nu ook in Zandvoort
HENGELSPORTARTIKELEN
o.a. werphengels, Japanse hengels.
Molens Tvanaf ƒ 9,75—ƒ 75,00.

Alle soorten vistuig, zeelood en tevens

Z E E P I E R E N
FIRMA VISSER, Kruisstraat 6

POLAROID ZONNEBRILLEN
BRILLENSPECIALIST

LQOMAN
Mr. opticien
Erkend, fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174
's Avonds geopend van 8-9.30 uur

(Voor ziekenfondsleden op voorschrift vastge-
stelde'"'1 vergoeding op montuur en glazen zon-
der kosten).

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Steeds voorradig:

IJSTAARTEN 99 et
ij gewicht 500 gram
K (ook voor hotels, pensions, enz.)

IJS- en MILKBAR

DIRK VAN DEN BROEK
KERKSTRAAT 19

Elke fijnproever:
prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
Voor VISITEKAARTJES

naar
C3»rtenbachï Drukkartj
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ZAMDYOORTSECOURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie " en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Geen sympathie voor schrijfwerk

ADMINISTRATIE IS DE RADAR
voor het middenstandsbedrijf

Als uw huisarts medicijnen voorschrijft, bijv. zoveel druppels en/of pillen per dag,
dan houdt u zich nauwkeurig aan zijn voorschrift. Zeer verstandig uiteraard, want
het gaat om uw gezondheid. Een kostbaar bezit.
Krijgt men bijvoorbeeld als middenstander van zijn economisch adviseur de raad
om de bedrijfsadministratie doeltreffender in te richten, dan staat het nog te bezien,
of dit advies even nauwgezet zal worden opgevolgd als dat van de dokter.

De administratie krijgt, vooral in het mid-
denstandsbedrijfsleven, lang niet altijd dié
aandacht, die zij verdient. Schrijfwerk, zo
als dat dan wordt genoemd, kan niet altijd
rekenen op de volle sympathie van de mid-
denstander. Maar al te gauw is men ge-
neigd deze werkzaamheden te beschouwen
als een karweitje, dat men t.z.t. wel eens
in een verloren halfuurtje zal opknappen.
Onbegrijpelijk is dit, want hiermede is de
„gezondheid" van het bedrijf gemoeid.
Eveneens een kostbaar bezit.

Het is vandaag niet meer mogelijk een
onderneming efficiënt te. leiden, zonder
dat daarbij, op ieder gewenst ogenblik,
de administratie zegt, wat er wél en niét
gebeuren moet. De middenstander kan

• niet alleen maar te werk gaan op zijn ge-
heugen en zijn feeling. Er is bij de hui-
dige ingewikkelde constellatie veel meer
nodig.

Het is bovendien noodzakelijk, dat zijn
administratie is aangepast aan zijn bedrijf
en bedrijfstak, om nog maar niet te spre-
ken- van een uniforme administratie. De
administratie moet aan hoge eisen voldoen
en de middenstander op een bepaald mo-
ment precies kunnen vertellen hoe zijn
onderneming er voorstaat. Het kan echt
niet genoeg worden benadrukt hoe belang-
rijk een volwaardige- administratie voor
de bedrijfsvoering is. Er zijn voorbeelden
genoeg te geven, waarbij een onvoldoende
administratie 't bedrijf belangrijke scha-
de heeft berokkend. -

Deze eisen zijn niet van deze tijd, hoe-
wel die _zijn bijzondere eisen stelt, doch.

•ook vroeger was men al de mening toe.-
gedaan, dat een onderneming het niet
zonder „cijfers" kon stellen. Vader Cats
•dichtte destijds al:

„Wie nimmer rekent, nimmer schrijft,
't is luk, .als hij een koopman blijft".

In de moderne scheepvaart koerst men op
radar. In het middenstandsbedrijf dient
de administratie zo'n radar-installatie te
zijn, waarop men veilig kan koersen.

Nu is het niet >de bedoeling om.in deze
korte beschouwing een volledig inzicht te
geven in de eisen waaraan de administra-
tie moet voldoen.

Toch willen wij enkele belangrijke pun-
ten aangeven, waarop de administratie
de middenstander beslist volledig moet
kunnen informeren.

Laten we beginnen met de omzet. Het
verloop daarvan moet hij uit zijn boeken
kunnen aflezen. Het omzet-verloop moet
hij nauwkeurig kennen, want dat moet
de gegevens opleveren voor zijn verdere
inkooppolitiek. En dan gaat het niet al-
leen om de totale omzet, doch ook om die
van de verschillende artikelen of artikel-
groepen. Met het oog op de te behalen
winst moet hij niet te veel, maar ook niet
te weinig inkopen. Zijn voorraad moet niet
te groot, maar ook niet te klein zijn. Uit
de omzetcijfers moet de middenstander
kunnen vaststellen welke de gangmakers
onder de door hem gevoerde 'artikelen
zijn en tevens moet hij kunnen bepalen
welke artikelen een zeer lage omzetsnel-
heid hebben.

De kosten vormen eveneens een zeer
belangrijk bedrijfseconomisch gegeven.
Ook daarover moet de administratie de
ondernemer volledig kunnen inlichten.
En dan ook weer niet alleen over de tota-
le kosten, doch eveneens over de verschil-

Verkeersongevallen
Dit weekeinde vonden weer verscheidene
verkeersongevallen plaats. Zaterdagmiddag
kwamen twee auto's op de hoek van de
Tolweg en de dr. C. A. Gerkestraat met
elkaar in botsing. Beide wagens werden
zwaar beschadigd. Bij een aanrijding op
de Boulevard Barnaart moesten twee
auto's worden weggesleept. Zaterdagmid-
dag vond een botsing plaats op de Hoge-
weg en op de Zandvoortselaan.

Van de westelijke parkeerstrook aan de
Noordboulevard maakte j.1, zondag een
auto een duik en kwam via het lager ge-
legen fietspad onder aan de duinreep te-
recht. Op de Zeestraat werd zondag een
wandelaar aangereden door een bromfiets.
Het slachtoffer kreeg een lichte hersen-

schudding en enige schaafwonden.

lende soorten van kosten en het verloop-
daarvan. Deze bepalen immers mede het
bedrijfsresultaat.

De financiële positie van het bedrijf, het
contante geld waarover het op een be-
paald moment kan beschikken, moet ook
zonder veel moeite uit de administratie
kunnen worden vastgesteld. De stand van
vorderingen en schulden bijvoorbeeld.

Veronderstel dat de middenstander plan-
nen tot uitbreiding van zijn bedrijf heeft.
Of dat hij moet overgaan tot aanschaf
van nieuwe (moderne) bedrijfsmiddelen
en dat hij zelf niet over voldoende finan-
ciën beschikt. Hij kan dan een beroep
doen op kapitaal van derden. Er zal ech-
ter geen enkele kapitaalverschaffer te be-
wegen zijn tot het verlenen van krediet,
als niet uit de administratie blijkt, dat de
onderneming „goed" is voor het aange-
vraagde bedrag.

En dan de fiscus! Ook die stelt zijn
eisen. • Die stelt ook belang in de admini-
stratie. En het geeft vertrouwen als blijkt,
dat de administratie betrouwbaar en deug-
delijk cijfermateriaal kan verstrekken.

Dit zijn zo enige zaken — bij lange na
niet volledig — die wij de middenstander
hebben willen voorhouden met betrekking
tot zijn administratie en de noodzaak daar
van ~ voor een , verantwoorde bedrijf svoe-
ring.

AJs zijn administratie niet in orde is,
moet de middenstander niet aarzelen or.-.
zich te laten voorlichten. Die voorlichting
kan hij krijgen bij de consulent van de
Rijksmiddenstandsvoorlichtingsdienst. Voor
Haarlem en .omstreken — dus ook Zand-
voort — is dat de heer P. Dondorp,
Dreef 34 te Haarlem.

Tot slot dan nog een korte opmerking
over bedrijfsvergelijking. De meest doel-
matige weg tot verbetering van de be-
drijfsvoering bestaat in het uitwisselen
van ervaringen met collega's. Ook daar-
voor is een goed verzorgde administratie
een eerste vereiste.

Korpschef naar Rotterdam
De burgemeester van Zandvoort heeft op
diens verzoek aan de heer H. P. Huijs-
man, hoofdinspecteur-korpschef van poli-
tie, eervol ontslag verleend in verband met
zijn benoeming tot hoofdinspecteur van
politie te Rotterdam. Deze benoeming
gaat in op l augustus a.s.

Begin maart werd de heer Huijsman
voor onbepaalde tijd met verlof gezonden
in verband met een onderzoek naar on-
regelmatigheden, die zouden zijn gepleegd
bij de Zandvoortse gemeente-politie. Dit
onderzoek, ingesteld door de procureur-
generaal, werd enige tijd geleden afgeslo-
ten. De justitie vond geen aanleiding om
tot vervolging over te gaan.

Een hogere rang
Het college van b. en w. heeft besloten,
met ingang- van l januari 1962, de volgen-
de ambtenaren te bevorderen: de heer G.
Deesker van commies tot commies A; de
heer P. Brune van hoofdcommies tot
hoofdcommies A; de heer A. A. Hoppen-
brouwer van adj. commies Ie klasse tot
commies en de heer S. Boddé van klerk
tot adj. commies.

B. en w. protesteren
Burgemeester en wethouders van Zand-
voort hebben in een brief aan de directie
van de Nederlandse Spoorwegen gepro-
testeerd tegen het feit dat bij de reorga-
nisatie van de dienstregeling enige trei-
nen naar Zandvoort zijn vervallen en dat
voor andere verbindingen tussen Amster-
dam en de badplaats in Haarlem moet
worden overgestapt.

B. en w. maken ernstig bezwaar tegen
deze gang van zaken die „hinderlijk voor
de reizigers en nadelig voor de badplaats
is". Het college herinnert aan het con-
tract dat in 1939 na de electrificatie van
de lijn Haarlem-Zandvoort is opgemaakt
tussen b. en w. en de spoorwegen. Zand-
voort had voor ƒ 50.000 bijgedragen in de
kosten van de elektrificatie en in ruil
daarvoor van de N.S. de concessie verkre-
gen dat er een uurdienst op Zandvoort
zou worden onderhouden, op spitsuren uit
te breiden tot een halfuurdienst. Boven-
dien is in het contract bepaald dat de trei-
nen naar Zandvoort als regel in Amster-

N.S. in 1960
Uit het onlangs verschenen Jaarverslag van de Nederlandse Spoorwegen blijkt dat
de winst over het verslagjaar 1960 ƒ 12,6 miljoen bedroeg tegen ƒ 9,9 miljoen
in 1959. Vermeerderd met het onverdeelde winstsaldo uit 1959 ad ƒ 6 miljoen, be-
draagt het totale voor verdeling beschikbare winstbedrag ƒ 18,6 miljoen.

Voorgesteld wordt daarvan ƒ 12 miljoen
te bestemmen voor uitkering van een di-
vidend van 4 pet en het resterende be-
drag ad ƒ 6,6 miljoen over te brengen naar
nieuwe rekening.

De totale ontvangsten bedroegen ƒ 524,4
miljoen, of ƒ 21,4 miljoen meer dan in
1959. Tot deze stijging droeg het reizi-
gersvervoer bij met ƒ 8 miljoen en het
goederenvervoer .niet ƒ 7,6 miljoen.

De kosten vermeerderden met ƒ 18,7
miljoen van ƒ 493,1 miljoen tot ƒ 511,8
miljoen. De exploitatiekosten waren ƒ 17,8
miljoen hoger dan in 1959. Het totale be-
drag van de afschrijvingen lag vrijwel op
hetzelfde niveau van het voorgaande jaar
en bedroeg ƒ 78,2 miljoen.

Uit de algemene beschouwingen blijkt
het volgende:

De ontvangsten uit het vervoer over '60
beliepen ƒ 504,5 miljoen (plus 3,8 pet),

waarmede zij voor het eerst in de geschie-
denis van N.S. boven de ƒ 500 miljoen
kwamen. De reizigerskilometers namen
toe met ruim 3 pet., de tonkilometers van
het wagenladingvervoer met ruim 6 pet
en het totale vervoerde gewicht met ruim
7,5 pet. De verlies- en winstrekening toont
een batig saldo van ƒ 12,6 miljoen, tegen-
over ƒ 9,9 miljoen in 1959. Ook in het af-
gelopen jaar heeft het spoorwegbedrijf,
o.m. wat de outillage, "de kosten, de orga-
nisatie en de kwaliteit van de geboden
vervoersdiensten betreft, op breed terrein
profijt kunnen trekken van de nieuwste
vindingen en ontwikkelingen. Het in dienst
stellen van speciale wagens en verbetering
van aansluitingen tussen het interne
en het externe transport, hebben in vele
gevallen tevens besparing van kosten en
arbeid in bedrijven van afnemers en ont-
vangers tot gevolg.

Alles is een Kwestie van geestelijk overwicht

bij een
Stri3'd-

bent u er nog?" zei een der kinkels ha-
telijk. Tijdens de tweede speelhelft beleef-
de ik mijn Waterloo, want op een gegeven
ogenblik trof de bal mij nog al hard
tussen dé schouderbladen. Snakkend naar
lucht ging ik het schaarse gras van dicht-
bij bekijken. De kerels lachten en riepen

Men had mij gevraagd leiding te -geven was bijzonder slecht. Toen alle aanwezi- Qm een helper Ook hoorde ik het woord
"-• — vriendschappelijke voetbalwed- gen, inclusief een deel van het publiek, doodgraver maar zeker ben ik Wer niet

een kwartier naar de gulden hadden ge- van Ik kwam betrekkelljk snel bij> maar

Ik had dit niet moeten doen. Want 't vol- zocht, waarbij ze mijn zakgeld natuurlijk ik constateerde dat het liggen met m'n
doen aan dit verzoek heeft mij toch meer steeds verder • in de bodem hadden ge- verhitte Uchaam op het door de avond-
gedaan dan ik kon vermoeden. Ik ben een stampt, kon de wedstrijd eindelijk begin- nevel vochtig geworden gras, een te grote
ander mens geworden. Ik ben stijver en nen. (Ik bediende mij van een gulden van opgave voor m-n spierstelsel was geweest.
strammer van leden, norser en wantrouwi- een der toeschouwers). Ik floot en een der De stand kwam naar jk meen op 4-4
ger ten opzichte van mijn medemensen. Ik slungels trapte af. Ik begon onmiddellijk of g_g
denk zo dat dit alles moet slijten, behal- te rennen, zoals ik dat Leo Horn eens hac ••

, Om mi J. J.1V JA.U11 J.4U11CJ-L VVCLi. «..TX WlAUH-t ±ii«,O-A,

ve die stijfheid en stramheid van spieren zien doen. Jammer genoeg liep ik de ver- geen mens trok er zich -ets yan aan Een
en leden natuurlijk. keerde richting uit, zodat ik snel moest keer floo(. ik yoor buitenspel en meteen

Iemand in mijn omgeving moet hebben sprinten om weer in de buurt van de bal toen ik da(. nad gedaaili zag ik dat een
gezegd dat ik voor scheidsrechter in de te komen. Toen ik bij de bal was, riep er back met z>]1 keeper m het doel stond t'e
wieg ben gelegd. Dat is mijn noodlot en eentje: „Hé joh, loop niet zo in de weg,

Niemand bekommerde zich meer
Ik kon fluiten wat lk wilde) maar

Kenners beweren dat dit dan
na die wieg bijna m'n graf geworden. schiet een eind op!" noolt buitenspel kan zijn. Men drong met

Zeker, vrienden, 't was verschrikkelijk. Ik floot af en zei tegen de knaap: „Jon- duistere bnkken op mij aan.
Ik mag niet in details treden bij het rele- geman, waar is je aanvoerder?" „Ben ik _|Wat maak je me nou klaarj makker?"
veren van mijn beproevingen, dat heeft zelf!" zei hij met ontblote boventanden.
mijn psychiater mij ontraden. Wel heb ik „Goed", hernam ik, „nog een zo'n op-

vroeg de middenVoor, die een doelpunt
had kunnen maken. In mijn wanhoop,. ,

,verlof gekregen mijn leed te spuien, zij merking en je kunt je sokken in het kleed- maar tevens met tegenwoordigheid van
het dan in beknopte vorm. huis gaan opzoeken!" Het maakte diepe geest ln m>n geteisterde lichaam, zei ik:

Welnu dan, het ging zo: Een betrekke- indruk op iedereen. Meteen de teugels obstructie!"
lijk vriendschappelijke relatie had mij op- strak aanhalen, dacht ik en naaien rloot " Het verblufte iedereen. Toen zag ik wat
gebeld, maar ik was niet thuis. Tante ik onophoudelijk. Ik deed dit ook omdat krachtdadig en beslist optreden vermag.
Agaat had de telefoon aangenomen en ik dikwijls vervelend hard moest lopen om Je kunt beter zeer beslist £out fluiten dan
's avonds deelde ze mij mede dat ik moest bij het spel te komen. Als ik het niet koa aarzeiend goed. Dat kunt u begrijpen,
scheidsrechteren. Ik liet me strikken. De halen, floot ik en zei: „Buitenspel of iets niet waar?
volgende dag moest het gebeuren. Ik ging dergelijks. Ook keurde ik een doelpunt af. Even later kreeg ik in het doelgebied
vroeg naar bed. Hiermede trotseerde ik de woede van de een bal in m>n gezicht. Het leer sprong

* supporters, want inderdaad scheen het een naast het doel over de doemjn. „corner",
Ik stond te midden van een troep kauw- geldige goal te zijn geweest: Tijdens de fiooit ik >>Hoe kan dat nou?" vroegen de
gummi malende en grijnzende jongelui, rust zonderde ik mij af. Een scheidsrech- spelers van beide partijen belangstellend.
Helaas waren ze allemaal een stuk jon- ter mag zich niet inlaten met de partijen, jjja ma^ begonnen ze. „Mond houden,
ger dan ik. Gelukkig had ik mijn boven- dat zult u begrijpen. En bovendien had anders staak ik de wedstrijd!" riep ik.
benen niet prijsgegeven aan de onbeschei- mijn afzondering nog een praktisch nut: Na afioop van de wedstrijd zei ik: „Dit
den blikken van de meute, zoals zij in hun Ik masseerde mijn spieren, die zo'n beetje was een nieuwe spelregel, vrienden, daar
idioot korte broekjes. Ik had een lange begonnen te jammeren en te dreigen met hebben jullte nog geen fcaas Van gegeten".
pantalon aan en liep op gympies, zoals ze een langzaam-aan-actie. De aanvoerder Ik betastt;e mijn spieren en gewrichten.
dat hier noemen. Er moest getost worden, van de thuisclub klopte op m'n deur en Maar men trachtte niet mij te moleste-
De beide aanvoerders stonden zenuwachtig riep: „We gaan weer beginnen!" „Dat be- ren Kweatie van overwicht, vrienden.
dansend toe te zien hoe ik de gulden om- paal ik!" antwoordde ik koeltjes en toen Geestelijk overwicht.
hoog wierp. Het muntstuk verdween er- ik naar bulten kwam, zag ik dat de elf-
gens in een plek mul zandi Want het' veld tallen zich reeds' hadden' opgesteld. „O, BARTJE

dam C.S. zouden beginnen en eindigen.
De brief van b. en w. besluit met het

dringende verzoek de oorspronkelijke
dienstregeling voor wat Zandvoort betreft
te herstellen.

Afscheid van o.u.l.o.
Het hoofd van de o.u.l.o. de Wim Gerten-
bachschool, de heer E. R. Koerselman, die
met ingang van l september a.s. is be-
noemd tot inspecteur van het l.o. in de
inspectie Zwolle, neemt a.s. donderdag-
middag officieel afscheid De receptie
vindt plaats in de aula van de Gertenbach-
school.

Woensdagmorgen nemen de leerlingen
in theater Monopole afscheid van de heer
Koerselman.

Botsing op Noordboulevard
In de nacht van zaterdag op zondag is op
de Noordboulevard een auto, bestuurd
door een 32-jarige kellner, in volle vaart
op een andere wagen gereden. De auto,
komende uit de richting van de Zeeweg,
reed op het linkerweggedeelte toen de
botsing plaats vond.

Van de vijf inzittenden van de wagen
die in de richting van Bloemendaal reed,
werden er drie ernstig gewond. Het zijn
de 35-monteur-lasser B.F.P. uit Haarlem,
zijn echtgenote en de 33-jarige J.H.H, uit
Velsen. Deze laatste bevindt zich in zorg-
wekkende toestand.

De kellner, die onder invloed van ster-
ke drank verkeerde, is direct na de aanrij-
ding gevlucht. Hij werd later door de po-
litie opgespoord en naar het bureau aan
de Hogeweg overgebracht.

Aktie tegen herxiesehoppers
Op verzoek van de directie van Ober-
bayern, de' danszaal aan de kop van de
Zeestraat, verwijderde de politie zaterdag-
avond een groep rumoerige jongelui uit dit
amusementscentrum.

Later in de avond moest de politie op-
nieuw optreden tegen de knapen. Tijdens
de actie van de politie kreeg agent D.,
die in het begin van de week door een
arrestant met een melkfles werd gesla-
gen, een verwonding aan het oog. De da-
der, een twintigjarige betonvlechter uit
Haarlem, werd ingesloten in het bureau
aan de Hogeweg. Hij zal voor de officier
van justitie in zijn woonplaats moeten
verschijnen.

Zeepost
Ver. S. v. Amerika: ss Grote Beer, 12 juli.
Argentinië: ms Alberto Dodero, 11 juli.
Australië: ms Ommenkerk, 11 juli en

ms Johan van Oldenbarnevelt, 13 juli.
Brazilië: ms Alberto Dodero, l- juli en

ms Cap Verde, 13 juli.
Brits-Oost- Afrika: ss Yaolou, 13 juli.
Canada: ms Prinses Margriet, 13 juli.
Chili: ts Leipzig, 13 juli.
Ned. Antillen: ss Breda, 11 juli.
Suriname: ms Marathon, 12 juli.
Unie van Zuid- Afrika en Z.W.- Afrika:

ss Overijsel, 11 juli.

Ontvreemd en vernield
Twee Duitse jongens van 17 en 19 jaar,
zijn zaterdagnacht met een in Zandvoort
gestolen wagen, in de nabijheid van de
hoofdstad, over de kop geslagen.

Zij werden aangehouden en naar Zand-
voort overgebracht. De wagen, eigendom
van een bewoner van de Zandvoortselaan,
werd zwaar beschadigd.

Stranddag in Noordwijk
De jaarlijkse stranddag
door de Koninklijke Ned.

georganiseerd
Bond tot het

redden van drenkelingen wordt a.s. zater-
dagmiddag in Noordwijk gehouden. Aan de
demonstratie wordt deelgenomen door de
Zandvoortse Reddingsbrigade.

Opbrengst collecte
De collecte van de Anjeractie heeft in
Zandvoort ƒ 508,90 opgebracht. De ver-
koop van foto's bracht tot op heden
ƒ 111,91 op.

Diefstallen
Zaterdag heeft de Zandvoortse politie een
47-jarige dameskapper uit Amsterdam
aangehouden, die wordt verdacht van dief-
stal.

Bij de politie werd dit weekeinde aangifte
gedaan van diefstal van een autospiegel,
een handtas met inhoud en van winkel-
goederen ter waarde van een bedrag van
honderdvijftig gulden.



FAMILIEBERICHTEN

Heden is plotseling_y_an ons heenge-
gaan mijn lieve rnan^oHze zorg-
zame vadei', behuwd- en grootvader

PIETER KOPER
in de, leeftijd van 60 jaar.

Zandvoort, 8 juli 1961
Swaluëstraat 3

M. Koper-Mars
Haarlem: M. Elfrink-Koper

J. Elfrink
Zandvoort: A. Koper

B. Koper-Belder
J. Koper
C. Koper
en kleinkinderen

De teraardebeslelling zal plaats
hebben woensdag 12 juli a.s. te 14
uur op de algemene begraafplaats
te Zandvoort.

HIER STAAT UW BRIEF

Wat mij trof was het bordje, dat in
raadzaal hangt.

Voor de eerste keer bezocht ik dinsdag
27 juni j.l. een raadsvergadering. De ver-
gadering zelf was zeer interessant, de zat.,
keurig ingericht, etc., docïf~dat~ ene Bordje
zit mij dwars. Het „schaarse" publiek, dat
zijn belangstelling toont voor de gang van
zaken in Zandvoort, mag tijdens de verga-
dering niet roken, noch spreken en wordt
verder verzocht met ontbloot hoofd de
zaal te betreden. Dat van het „ontblote"
hoofd en niet „niet spreken" daar kan ik
inkomen, doch waarom mag dat handjevol
toeschouwers niet roken, terwijl de overi-
ge aanwezigen heftig zitten te trekken
aan grote sigaren!? Is het beetje rook
van „Jan Publiek" de druppel, die de
befaamde emmer doet overlopen? Er is
hoogstens plaats voor twintig .toeschou-
wers, doch ik maak me sterk, dat deze
plaatsen zelden geheel bezet zijn en als'
dat wel eens het geval is, dan zullen het
toch ook weer niet allemaal „rokers" zijn.

Verder verbaasde het mij, dat het
publiek blijkbaar werd beschouwd als
zijnde niet aanwezig, want bij het
„uitreiken" van de koffie, werd het over
het hoofd gezien. Er is door een van de
verslaggevers, naar ik meen, al eens over
geschreven en het is nu zover, dat zij wel
koffie krijgen. Goed, het zou te duur ko-
men om „Jan en alleman" zo maar een
kop koffie cadeau te doen, doch wellicht
is de volgende suggestie iets? Kan een
„belangstellende" vlak voor de vergade-
ring begint, dus nog in de gang, van de
bode, die de koffie rondbrengt, niet een
bonnetje kopen voor een 'kop' koffie, op-
dat hij (de bode) voor de vergadering
begint, weet, hoeveel extra-koppen er no-
dig zijn. Het lijkt mij dan, gezien de ge-
ringe belangstelling van het publiek, be-
slis.t niet storend voor de vergadering als
de koffie dan ook achter het hoor d genut-
tigd wordt. Het is zo'n kleine moeite om
het een beetje gezellig te maken en
waarom zouden we het niet doen?

EEN INWOONSTER

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie •
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

heer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrij f C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

2424 Autobedrijven „Rinho", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

P.V. „Pleines"
Zondag 9 juli hield'~de p.v. „Pleines" een
wedvlucht vanaf Roosendaal, afstand 93
km. '@elost om 8 uur, arrjveerde de eerste
duif om 9.17 uur.

K. Driehuizen l, 2, 4, 16, 17, 21.
G. Driehulzen 3, 10, 11, 24, 39.
R. Driehuizen 5, 7, 23, 40, 46.
C. Visser 6, 42.
A. Dorsman 8, 22.
K. Kramer 9, 12, 14, 27, 28.
H. Lansdorp 13, 18, 26.
A. Molenaar 15.
H. Vleeshouwers 19, 25, 44.
Jb. Koper 20, 29, 30, 35, 41, 45.
P. Koper 31, 36, 38, 43, 47.
W. Driehuizen 32, 33, 34.
B. Lukkassen 37.

P.V. „Phoenix"
De p.v. „Phoenix" hield afgelopen zondag
9 juli een wedvlucht -vanaf Roosen-
daal voor jonge duiven over. een afstand
van 93 km. Gelost om 8 uur, arriveerde
de eerste duif om 9.20 uur.
J. Koper l, 18, 24, 35, 39, 47, 48, 49.
Th. v.d. Meulen 2, 3, 4, 7, 9,10,12,13,14, 31.
R. Engelander 6,16, 21, 23, 26, 38, 40, 41, 43.
J. de Leeuw 5, 15, 46, 50.
C. Koper 8, 11, 17, 20.
R. Benjamins 19, 22, 25, 28, 32, 34, 36.
R. van Gijtenbeek 27, 29, 30, 42.
E. v.d. Meulen 33.
J. Donker 37, 44, 45.

De Zeestraat Apotheek
vraagt een

FLINKE HULP
(mannelijk of vrouwelijk)

voor spoelen en bezorgen, voor hele of
halve dagen.

Herplaatsing wegens misstellling

NUTSSPAARBANK
GROTE KROCHT 38 — ZANDVOORT-

In verband met het invoeren van de vijfdaagse werkweek zijn de uren van open-
stelling'op de overige werkdagen aanzienlijk uitgebreid. De Nutsspaarbank is
zn.i.v. 3 juli dagelijks geopend van 9-1 en 2-5 uur

ZATERDAGS GESLOTEN

Geslaagd ?
Gelukgewenst!

De toekomst
ligt

te wachten!
Jonge mensen met diploma H.B.S. 5-j.c,
Gymnasium, Handelsschool of M.M.S.,

die interessant werk ambiëren, hetzij op administratief,
hetzij op commercieel terrein, vinden bij onze kan-
toren te Haarlem en Amsterdam gelegenheid om
vooruit te komen.

DE
Goede sociale voorzieningen en een
gunstige vergoedingsregeling bij ver-
dere studie.

TWENTSCHE
BANK
• Sollicitaties met opgave van leeftijd en opleiding kunnen
worden gericht aan' de Af d. Personeelzaken van ons kantoor
te Haarlem, Zijlstraat 76, resp. ons hoofdkantoor, Spui-
straat 138-150, Amsterdam.

Persoonlijk bezoek tussen 10-12 en 2-4 uur, behalve op
zaterdag.

NOORD-ZUID-HOLLANDSGHE
VERVOERSMAATSCHAPPIJ; N.V.
In verband met de arbeidstijdverkorting is het
HOOFDKANTOOR (Haarlem, Leidsevaart 396)
met uitzondering -de-'-Vervoersdienst, " met in-
gang van 8 Juli 1961 des zaterdags gesloten.

•-. • De directie

FOURAGE- en ZOUTHANDEL f.7

S. STRIJBIS - Haarlem
WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 17 JULI t.m. 24 JULI

gftldlgVan 13 t/m 19 [uil'
** 1 Ü J

WERKELIJK SPAR
* ^

VOORDEEL
;

WECKAANBICDINGf

KOFFIE-VERRASSINO

elk 2e pak

SPARKOFFIE
roodmerk/250 gram van 148 voor

elk 2e pak

GUSTA REAL
dessertkoffie, 250 gr.van 180 voor

100 10%

135-10%

j SINAS-VOORDEELJ-

3 ««i.. SIN AS van 87 voor 72 •10%

APPELMOES-VOORDEEL

APPELMOES
van goudralnettarif van 138 voor 118 10%

Dubbel sparen, dubbel Sparzegels.'

SMEERKAAS p.kj. 32 en l 2 zeBel« flratli

VRUCHTENROLLEN __ -.
3 tluki 57 en 24 zegelt gratis

KNABBELKOEKEN «k 7S~m 30 zegel, gratl.

gram 66 en 26 zegels gratis

(l.i 48 en 20 zegels gratl* •

ANANASBLOKJES AA OA
inoopje, 200 gram OO en IQ zegels gratis

AZIJN

Speciale picnlc-aanbieding! ,(

Rundvlees. ,__
blik 350 gram van 138 voor 122-10%

Palingworst .__
100 gram van 46 voor JV-10%

Neem mee, omdat het zo voorde/10 is l

3 stukken Toiletzeep __
van 92 voor 78-10%

Margrieten __
fijn koekje, 250 gram 59-10%

WERKELIJK VOORDEEL - IQ";,. .KORTING - 100 = 1. K W A L I T E I T

DE G R U YTE R weekrectame
•̂ ^^^ .̂ ^™ ^̂ ^̂ ^ • ̂ ^ ̂ ^^ ™ Bi. Ĥ l H ^̂ L a-ldia van 12 t/m 18 iuli 19A1van 12 t/m 18 juli 1961

BIJ 500 GRAM

KOFFIE
of 1 00 gram OploskoHie

DOOS

KATTETONGEN
CRATIS
Koffïegenot begint al bij 't zetten,
die gèürrl Do's De Gruyter's
brandverse koffie. Deze week 'n
doos melk of puur kattetongen
erbij, daar kunt U de beurs voor
dicht laten!

Elk GROOT blik

KOFFIEMELK
voor 55 ceni

•
3 handige blikjes

KOFFIEMELK
samen 85 cent

De Gruyler's volle koffiemelk
maakt elk kopje koffie extra rijk l
De makkelijke altijd-bij-de-hand-
blikken blijven onbeperkt goed,
neem er dus deze week goed-
koop een flink stel meel

Elk 2e stuk • i

OVERVETTE i
ZEEP i

Een grote tube

tandpasta
of 2 normale tubes

het Snoepje van de Week
voor slechts 15 et. bij elke f 4,-
aan boodschappen.

MM MIK KM-| GOEDKOPER
Voedende overvette zeep van De
Gruyter. Voor mensen met een
gevoelige huid en zelfs 't tere
velletje van de kleinste kleintjes!

Op elk royale 2e stuk 20 et. bespaard l

Gezonde bijtwitte tanden door
poetsen met De Gruyter's medi-
cinale tandpasta. Deze week
25 et. korting op De Gruyter's
pepermuntfrisse tandpasta.

Altijd een kassabon voor 10°/o korting. Óók bij de weekreclames.

WOONRUIMTE te koop
gevr. d. jong eohtp. (inw.
v. Zandv.) Br. nr 5201 Z.C.

V.W. TE KOOP, ƒ 1250,—.
Telefoon 3088.

Te koop: inzlnkb. NAAI--
MACHINE t.e.a.b. Van
Deursen, Zandvoortsel. 142,
na 6 uur.

Flinke WERKSTER gevr.
4 ocht. p'.w. ƒ 1,50 p.u.
Mevr. y. Amerongen, Lijs-
terstraat' 12.

HEREXAMEN Of TAAK?
Studente geeft B IJ L, B S
oude en moderne talen.
Telefoon 4326.

Te koop: PEUGEOT 202,
ƒ 375. J. Pt Thijsseweg 15.,

Voor het T R I M M E N ,
K N I P P E N en W A S S E N
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

LASBEDRIJF
Diaconiehuisstraat 9

Alle reparaties, ook auto-
plaatspuitwerk.

Uw TUIN wordt door ons
PRIMA OPGEKNAPT
en VERZORGD!

Telefoon 02500-17237.

Te koop of te huur ̂  gevr.:
2 ONGEM. KAMERS met
keuk. (inw. v. Zandvoort).
Tel. 2190.

No. 1565. GOED TEHUIS
•?ez. voor 4 kittige katjes,
dol op Felix. Tel. , Zand-
voort 2620.

Te koop gevr. z.g.a.n. ENG.
KINDERWAGEN. Br. met
prijsopg. onder no 5202 Z.C.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur- van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

GRATIS WASSEN
met een VEL/O-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,—.
Waspoeder er bij cadeau. •
Na demonstratie bij v, thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34,
HAARLEM. - Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger

„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

TIEN RIJLESSEN (a 60
min) voor ƒ '47,50 of ƒ 6,-
p.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen- gratis. Theorielessen
m. verkeersfllm. Erk. -Rij-
school '- ',J3e Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon 02500-10008. •

U kunt het
toch niet

afschreeuwen...
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
.gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
W]'de

Zandvoortse . Courant
Achterweg l



62e jaargang no 53 — Verschijnt dinsdags en vrljdaga. 1600 VRIJDAG 14 JULI 1961

OORT5E
voor ZANDVOORT, BENTVBLD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

20.000 verschillende beroepen

NA HET EINDEXAMEN
wacht de wereld

Binnenkort zullen naar schatting weer ruim 12.000 middelbare scholieren met het
einddiploma in hun zak de school verlaten. Velen van hen hebben al een keuze ge-
maakt uit de mogelijkheden, die er bestaan. Ze gaan aan een universiteit of hoge-
school studeren of een andere voortgezette opleiding volgen, sommigen gaan in inl-
litaire dienst, anderen hebben al een bepaalde betrekking op het oog. Er zullen
er echter ook velen zijn, die ten aanzien van hun beroeps- of "studiekeuze nog niet
tot een besluit zijn gekomen. Waarom niet?

Er kunnen vele oorzaken zijn, maar In
menig geval zal een onvoldoende oriën-
tatie in de wereld van studie en beroep
als de hoofdschuldige moeten worden aan-
gewezen. De jonge mens wordt bij net
verlaten van de achool geconfronteerd met
een maatschappij, cue een ingewikkelde
structuur heeft en daarbij voortdurend
aan veranderingen onderhevig is. Het is
voor de leerling van de middelbare school
vaak zeer moeilijk, een overzicht te krij-
gen van de mogelijkheden die er zijn, met
name in het bedrijfsleven. De vorming, die
hij op school krijgt, en de kennis, die hij
er vergaart, brengen hem niet altijd ver
genoeg om zelf zijn weg in de maatschap-
pij te kunnen vinden.

De oriëntatie op het gebied van de be-
roepsmogelijkheden is door de toegenomen
specialisatie in de beroepen veel moeilijker
geworden dan bijvoorbeeld dertig jaar ge-
leden. Er zijn thans ongeveer 600 beroeps-
groepen, die in totaal' bij benadering
20.000 verschillende beroepen omvatten.
Menig beroep van vroeger wordt nu in de
vorm van deeltaken uitgeoefend door een
groot aantal mensen. Die hebben geen van
allen nog het oorspronkelijke beroep, maar
bekleden een functie, welke daarvan deel
uitmaakt. Vroeger was de beroepskeuze
meer dan in onze tijd een beslissing, die
één keer werd genomen. Tegenwoordig is
de beroepskeuze voor vele mensen eerder
een proces, dat niet afhangt van één keu-
ze, maar dat een opeenvolging van beslis-
singen is bij een telkens nieuwe keuze.
Men komt langzamerhand op zijn plaats
in het beroepsleven door een aantal func-
ties te doorlopen. Dit proces speelt zich af
in een periode van jaren, beginnende Dij
de keuze van de school van voortgezet on-
derwijs en eindigend op een vrijwel on-
voorspelbaar ogenblik.

De toegenomen vrijheid bij de keuze van
een studie of beroep plaatst menigeen
voor een keuze uit een groot aantal mo-
gelijkheden, een aantal dat bovendien nog
telkens . wordt uitgebreid door de voort-
schrijdende studie- en beroepsspecialisa-
tie. Die specialisatie heeft tevens er toe
geleid, dat" de uitoefening van veel be-
roepen minder- zichtbaar en dus minder
begrijpelijk voor de buitenstaander is ge-
worden. De ervaring van beroepskeuze-
adviseurs, personeelschefs en schoolleiders
heeft geleerd, dat deze situatie voor grote
groepen jeugdigen bijzondere moellijkhe-
den oplevert, die zij zonder de steun van
anderen niet of slechts gebrekkig tot een
oplossing kunnen brengen.

Een verkeerde keuze kan tot gevolg
hebben, dat het beroep geen persoonlijke
voldoening schenkt, nodig voor het levens-
geluk van de mens'. En aan de realisering
van het levensgeluk van het Individu
wordt ook door de samenleving grote be-

tekenis gehecht. De vele voorzieningen en
regelingen van publieke en particuliere
aard wijzen daarop. Enerzijds hebben so-
ciale overwegingen hiertoe geleid, maar
aan de andere kant zijn er economische
motieven, waar het gaat om het hand-
haven en zo nodig het verhogen van het
bestaansniveau van de gehele bevommg.
Dat bestaansniveau is onder meer atnari*
kelijk van de mate, waarin de geestelijke
vermogens van die bevolking worden ont-
wikkeld en op de juiste wijze ten dienste
van de samenleving gebracht.

Een goede voorlichting over de beroeps-
mogelijkheden in de samenleving is QUS
niet alleen een individueel, maar ook een
maatschappelijk belang. Mede daarom is
in 1955 het Contactcentrum Bedrijfsleven-
Onderwijs (C.B.O.) opgericht. Het kwam
tot stand door een goede samenwerking
van de centrale werkgeversorganisaties en
de Maatschappij voor Nijverheid en Han-
del met de Raad van leraren bij het voor-
bereidend hoger en middelbaar onderwijs.

Het CBO geeft voorlichting over het
bedrijfsleven — in ruime zin — aan ree-
toren, directeuren en leraren van middel-
bare scholen en, wanneer een school daar-
om vraagt, ook rechtstreeks aan groepen
leerlingen. Overigens behouden, ook bij de
voorlichting aan leerlingen, de docenten
van de school een centrale positie. De le-
raar is immers de aangewezen persoon
om aan de leerlingen, die hij kent, voor-
lichting te geven. De voorlichtingspro-
gramma's voor leerlingen worden door 't
CBO dan ook voorbereid en uitgevoerd In
nauw overleg met de docenten van de
school.

Op vele middelbare scholen is in de
laatste jaren de behoefte ontstaan aan een
functionaris, die de rector of directeur kan
bijstaan bij het verzorgen van de studie-
en beroepenvoorlichting aan de leerlingen.
Alle pogingen immers, die vanuit de
maatschappij worden gedaan om de jon-
ge mensen een goede oriëntatie omtrent
hun toekomstmogelijkheden te bieden,
zullen geheel of ten dele zonder succes
blijven, als er op de school niet voor wordt
gezorgd, dat alle informaties die de school
van buitenaf bereiken ook op de juiste
wijze aan de leerlingen worden door-
gegeven.

Daarom, is op een aantal scholen een
leraar als „schooldekaan" aangesteld. Zijn
taak is in de eerste plaats het leiden van
de leerlingen naar een verantwoorde, zelf-
standige keuze van de richting, waarin zij
zich het best kunnen ontwikkelen. Om
voorlichting te kunnen geven, moet hij do-
cumentatiemateriaal verzamelen en infor-
maties inwinnen, zorgen voor de bekend-
making van de gegevens in de school en
voor de juiste interpretatie daarvan.

Het lag wel voor de hand, dat dit ver-

antwoordelijke werk door iemand uit het
docentencorps zou moeten worden ver-
richt, maar een zekere opleiding en inwer-
king van de schooldekanen in de toch vrij
ingewikkelde materie van de beroepen-
voorlichting had nog niet of nauwelijks
plaatsgevonden. Om voorlopig in deze
leemte te voorzien, heeft het CBO sinds
1959 enkele cursussen voor schooldeka-
nen georganiseerd.

Op 65 van de 450 middelbare scholen In
Nederland is reeds een leraar of lerares
als schooldekaan werkzaam. Ongeveer 150
andere scholen zijn vóór het aanstellen
van een dergelijke functionaris, maar zijn
tevens van oordeel, dat het — nogal om-
vangrijke — werk, aan deze functie ver-
bonden, van overheidswege dient te wor-
den gehonoreerd. (Resultaten van een en-
quête, onlangs door het CBO gehouden).

In de praktijk komt het werk van de
schooldekaan hierop neer, dat hij op ge-
zette tijden op school beschikbaar is en
„spreekuur houdt" voor leerlingen die
daarom vragen. Dat kunnen leerlingen
zijn, die nog in het geheel geen keuze hob-
ben gemaakt, bij voorbeeld omdat zij de
mogelijkheden niet kennen, die er na het
eindexamen voor hen bestaan. Er kunnen
ook leerlingen komen die wél in een be-
paalde richting gekozen hebben, maar
zich nader willen oriënteren alvorens een
definitieve keuze te doen. Belangrijk is
ook de voorlichting aan leerlingen die tus-
sentijds, vóór het behalen van een eind-
diploma, de school moeten verlaten (en
aan hun ouders). Helaas is het aantal van
deze laatste groep leerlingen op onze mid-
delbare scholen vrij aanzienlijk en daarbij
hebben zij vaak meer nog dan de anderen
voorlichting nodig over de mogelijkheden
van opleiding en beroep, die voor hen
openstaan. Zeker is, dat de ouders van
deze leerlingen dikwijls grote moeilijkhe-
den ondervinden bij het vinden van de
juiste weg voor hun kinderen.

(Vervolg op pagina Z)

h. de
De tentoonstelling „Hollandse tekeningen uit de Gouden Eeuw", die in de twee af-
gelopen maanden te Brussel te Kien was, waar zij was ingericht om luister bij te
zetten aan de viering van het Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord, zal voor zij in
de herjst te Hamburg getoond wordt ook twee maanden in de aaien van het Rijks-
prentenkabinet in het Rijksmuseum in Amsterdam te zien gijn.

Het geldt hier een belangrijke manifestatie op het gebied van onze l~e eeuwse
kunst. Voor het eerst is zo'n omvangrijke tentoonstelling die door een uitvoerige en
rijk-geïllustreerde catalogus wordt toegelicht in ons land te Kien. Zij toont hoe vijlt
de verzamelingen in Nederland zijn en hoe representatief dit bezit, dat uit twaalf
openbare en twee particuliere verzamelingen gekozen werd, is.

Ieder die zich voor de kunst van de lle eeuw interesseert, zal deze tentoonstelling
niet mogen missen, want het komt maar zelden voor dat men zo'n volledig overzicht
bij elkaar ziet.

Van Goltzius' tekeningen tot het werk van De Lairesse zijn alle aspecten van de
17e eeuwse kunst te volgen. Men vindt er de vroege tekenaars van het landschap,
de voorlopers van Rembrandt, Rembrandt zelf met een overzichtelijke keuze uit
zijn werk, zijn volgelingen, de klassieke schilders van het landschap, Ruysdael, Hob-
bema en Cuyp, de schilders van het Italiaanse landschap, Berchem, Both en Dujardin
en ten slotte figuurstudies van Hals tot Dusart. Ook de kleinere talenten zijn niet
verwaarloosd. Van menig tekenaar is een onverwacht klein meesterwerkje te zien.

De tentoonstelling blijft tot 3 1 augustus geopend.

ZONDAG 9 JULI — Nou, ik kan niet
zeggen dat deze dag me meegevallen is.
De laatste tijd ging het nogal goed met de
weekends, maar vandaag liet de zon ons
toch wel vervelend in de steek. En de
mensen worden er altijd wat kittelig on-
der! Ze kunnen niks hebben. Ik zei nog
tegen Jans dat het weer een dag zou wor-
den, die alles van ons geduld zou vergen.
Enfin, gevochten is er niet, maar het
scheelde een haar of Ik had gesteggel met
een vent, die voor de
afwisseling eens begon
te bakkeleien over een
kuil! Ze hadden — toen
hij even weg was —
z'n kuil dicht gegooid.
Hij beweerde dat hij
ze met de wet in de

" hand kon dwingen de
kuil opnieuw te graven
of anders zou ik het
moeten doen! Het heeft
me nog heel wat tijd
gekost die snijboom te
overtuigen dat Ik daar
niet over piekerde!

Verder is er weinig
nieuws te vertellen van
deze „rustige dag". Als
het weer nu van streek
blijft — waar de kran-
ten zo lekker over schrijven — kunnen
we gerust "zeggen dat het een slechte zo-
mer is. Misschien wordt augustus een top-
maand! Maar mij kunnen ze niet bang
maken, hoor. Daar ben ik te lang stoele-
man voor.

MAANDAG 10 JULI - Daar gaan we
al. Ze hebben -'t nou over polaire lucht.
Dat is een geleerd woord voor snert weer.
Toch moeten de mensen zich veel meer
met de duinen bezig houden als het geen
strandweer is. Ik kan heus wel de zon In
het water zien schijnen, als u dit ver-

staat. Ik heb liever weinig klanten, dan
een strand vol met klagers over de kou.
En zo erg is 't nou ook weer niet. Weet
u dat er met dit weer fijne wandelingen
in de duinen zijn te maken? Alle gasten
gaan naar Scheveningen ,wordt er be-
weerd, naar de pier. Kan ik me moeilijk
voorstellen. Geen strand kan tippen aan
het Zandvoortse.

DINSDAG 11 JULI - 't Gaat beter
worden. En dat werd tijd, ook. Jans kan

het niet schelen, die is
de laatste tijd nogal op
d'r rust gesteld! Maar
Joost wordt er sikke-
neurig van. De leden
van de Raad hebben
gelijk: er wordt bar le-
ilijk over Zandvoort ge-
schreven de laatste we-
ken. Ik vind dat er veel
te veel ophef wordt ge-
maakt over doodgewo-
ne dingen. Al zouden er
nu eens een paar heb-
bers door lopen, is
Zandvoort daarom op-
eens een dorp van af-
zetters? Ik vind dat
overdrijven ook een vak
is. Hoe langer hoe meer
ga ik denken dat er er-

gens een knaap achter de schermen zit,
die een hekel aan Zandvoort heeft!

WOENSDAG 12 JULI - Dat was een
beste bui, vanmiddag, mensen. Ik hoor dat
er hier en daar wel even spannende ogen-
blikken waren. Op de Zandvoortselaan
werd zo maar een boom ontworteld, waar-
na de hele zaak op een café terecht kwam.
Maar het vuurwerk kon droog worden af-
gestoken onder prachtige weersomstandig-
heden! 't Was niet erg druk, maar wel
een hoop lawaai. Zouden we 't dan zondag
maar weer eens proberen met een super-
topdag! ? - STOELEMAN.

Geen interesse voor vuurwerk
Publiek bleef thuis

Het zag er 'a middags bepaald niet naar uit dat het eerste vuurwerk woensdag-
avond zou kunnen worden afgestoken! De inktzwarte lucht, waaruit een fikse on-
weersbui, gepaard met een windhoos, losbrak, gaf niet veel hoop dat het gedurende
de avond droog zou zijn. Toch was dit het geval en het weer werd zelfs zo mooi,
dat er sprake was-van een heerlijke zomeravond, die een belofte zou moeten inhou-
den voor een overweldigende belangstelling. En dat gebeurde nu juist niet'.

Waar bleef het enthousiaste legioen, dat
gewoonlijk bij dit soort evenementen de
boulevards ter weerszijden van de roton-
de met vier, vijf man dikke rijen bezet?
Het leek alsof men niet meer geloofde
aan het doorgaan van deze vuurwerk-
ouverture, of is er werkelijk aanmerkelijk
veel minder bezoek aan de badplaats,
waarin het seizoen maar
schijnt te willen komen?

niet op gang

Tegen tien uur hadden de echte liefheb-
bers zich weer opgesteld aan de boule-
vards en keek men vol verwachting naar
de staketsels op het strand, die scherp
afstaken tegen de donkere avondhemel,
die even te voren nog fraai koperkleurig
was geweest en de zon een uitbundig ai-
scheid in kleuren had bereid.

Voor Bad-Zuid verplichtte een ruiter
van de Rijkspolitie vele paardenkenners
aan zich, door een behoorlijk staaltje
dressuur-rijden, dat de harten van de hip-
pische sportbeoefenaars sneller deed klop-
pen. Man en paard- vormden een bijzon-
der boeiend en harmonisch duo, dat de tijd
voor de aanwezigen op sportieve wijze be-
kortte.

Klokslag tien uur schoten de eerste pij-
len het luchtruim in onder een salvo van
knallen, die de jongens en meisjes de tra-
ditionele „achs" en „ahs" ontlokten. De
kindertjes drukten zich even angstig te-
gen vader of moeder, wanneer het geweld
te bar werd. Geluid en kleuren wedijver-
den weer om de voorrang en de gillende
keukenmeiden klonken nog dreigender dan

Burgerlijke Stand
7 juli-13 juli 1961

Geboren: Eric Gerardus Petrus, zoon
van C. A. Kras en Th. M van Staveren.

Ondertrouwd: Trevor Graham Russell
Evans en Constance Francisca Maria
Dymphna Geels; Karel Hartogensls en
Christina Rijna Ree; Frederik Nicolaas
van der Zee en Johanna Maria Hendrica
Koppen.

Getrouwd: Jan van Dienst en Leni de la
Court.

Overleden: Dora Frieda Hermine Jo-
hanne Wandscher, oud 56 jaar, gehuwd met
L. Koning; Pieter Koper, oud zestig jaar,
gehuwd met M. Mars; Cornelia van Ee,
oud vierentachtig jaar, gehuwd geweest
met J. Treffers.

Overleden buiten de gemeente: Grietje
Timmers, oud vijfenzestig jaar, gehuwd
met A. Weeda; Johannes B. Scheuer, oud
zevenentachtig jaar.

Geboren buiten de gemeente: Johanna
Maria, dochter van H. M. Duivenvoorden
en J. M. Guiteneau

Overleden buiten de gemeente: Hendri-
ka Vroege, oud 66 jaren, echtgenote van
J. West; Christina Johanna Bijmolt, oud
85 jaren.

Geboren buiten de gemeente: Marjolein,
dochter van C. J. W. Ottenhof en J. van
der Net; Yolanda, dochter van P. Honder-
dos en W. Knook; Jeroen Florentius Theo-
dorus, zoon van P. A. M. Zwaanenburg
en P. A. Boerrlgter.

voorgaande jaren, terwijl het indrukwek-
kende rookgordijn van de groene en rode
Bengaalse vuurpotten langzaam over de
zee afdreef. Diverse fabrikanten lieten
hun produkten weer de revue passeren en
zo zag men midden tussen klaterende
witte en gouden watervallen en opschie-
tende gekleurde ballen de suggestie dat
juist die pepermunt en deze zonnebrand-
olie voortreffelijker dan andere waren.

Een actuele noot in het luidruchtige
vuurfeest was de kunstmaan, die nauw-
keurig baantjes beschreef om haar (hal-
ve) natuurlijke collega! Het slotstuk was
een daverend tableau van kwistige pijlen,
ballen, fontijnen en wentelende pseudo
zonnestelsels.

Om half elf was het afgelopen en zet-
ten de teenagers hun pas aan de boule-
vards aangeknoopte relaties voort in de
Kerkstraat, waar zij hun wild hamerende
hartjes temperden met veel ijs en pata-

Bouw van hotelflat
In Zandvoort zijn deze week de voorbe-
reidende werkzaamheden begonnen voor
de bouw van een hotelflat van acht ver-
diepingen, op de hoek van de Boulevard
Paulus Loot en de Seinpostweg.

Het hotel krijgt een capaciteit van 108
bedden. De bouwkosten bedragen tussen

»de anderhalf en twee miljoen gulden.
' De onderste drie verdiepingen zijn be-

stemd v.oor hotel-exploitatie, de vijf an-
dere voor flatwoningen. Het complex is
ontworpen door het architectenbureau W.
Kelder uit Bussum naar een voorontwerp
van het architectenbureau W. de Vlaming
en H. Salm uit Amsterdam.

De bouw van de hotelflat, dat de naam
Badhotel zal dragen, zal worden uitge-
voerd door de N.V. Maatschappij van on-
roerende goederen „Texel" in Amsterdam.
Het werk wordt uitgevoerd in opdracht
van de heer J. J. Plas, directeur van de
N.V. Bopalo. Het ligt in de bedoeling het
g-ebouw begin volgend jaar onder de kap
te hebben.

Men hoopt in het zomerseizoen van 1962
met de exploitatie te beginnen.

tes frites. H.W.

Geslaagd voor examen
Aan de gemeentelijke universiteit te Am-
sterdam is geslaagd voor het doctoraal-
examen scheikunde onze plaatsgenoot
John F. Kuik. De heer R. J. Kuik slaagde
voor het kandidaats-examen tandheelkun-
de aan de rijksuniversiteit te Utrecht.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w.

juli
16
17
18
19
20
21
22

5.36
6.10
6.44
7.21
8.09
9.02

10.01

1.30
2.-
2.30
3.—
3.30
4.30
5.30

18.—
18.33
19.06
19.48
20.34
21.28
22.33

13.30
14.—
14.30
15.—
16.—
17.—
18.00

strand
berijdbaar
9.30-16.—

10.00-16.30
10.30-17.—
11.30-17.30
12.00-18.30
13.00-19.30
14.00-20.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

lands Philharmonisch Orkest, onder
ding van dirigent Henri Arends, in

Concert in kerk
J.l. maandag concerteerde het Noordhol-

lei-
het

kerkgebouw van de Hervormde Gemeente
aan het Kerkplein.

Het concert werd geopend met het Con-
certo in D Gr. van Bonporti, waarin Jan
Hesmerg als solist optrad. Hierna volgde
de Salzburger symfonie van Mozart en
het Hoornconcert no. 2 in Es gr. van deze
componist. Hier liet Iman Soeteman zich
als een bescheiden en gewetensvol solist
horen, zonder effectbejag.

Het concert werd besloten met de uit-
vocring van de Ie symfonie in C gr. van
Beethoven.

De uitvoering kwam tot stand met fi-
nanciële medewerking van Touring Zand-
voort en de Culturele Kring „'t Helm".

Sporen van noodweer
Storm en onweer, die j.l. woensdag een
bliksembezoek aan de badplaats brachten,
hebben in Zandvoort hun sporen nagela-
ten. Van een op het strand staande evan-
gelisatietent werd het dak afgerukt, _ op
de Zandvoortselaan werd een boom 'ge-
veld en kwam op het dak van een café
terecht. ^

Persoonlijke ongevallen deden zich niet

ULO-ATHLETIEKWEDSTRIJDEN

Onder bijzonder gunstige weersomstandig-
heden werden de afgelopen week de jaar-
lijkse athletiekwedstrijden van de „Wim
Gertenbachschool" gehouden. Een jury,
gevormd door leraren en oud-leerlingen
van de school, beoordeelde de prestaties.

Na een vlot verloop van de wedstrijden
reikte de heer E. R. Koerselman, hoofd
van de o.u.l.o.-school, de prijzen uit.

De uitslagen luiden:
Meisjes 13 jaar: l, Corrie Molenaar, 44 p.;

2. Tineke Smids, 43 p.; 3. Engelien War-
denier 39 p.; 4. Jannita Rueter 37 p
5. Marian Kraayenoord 35 p.

Meisjes 14 jaar: 1. Ineke Hesselink, 38 p.;
2. Wanda de Vogel 34 p.; 3. Marian 3e
Wit 32 p.; 4. Emmy van Brero 30 p.;
5. Marian Aufenacker en Elly Heukes-
hoven 28 p.

Meisjes 15 jaar; 1. Annemieke van den

Bos 46 p.; 2. Marion Derr 36 p.; 3. Re-
nee van Keule 35 p.; 4. Carla Koper
34 p.; 5. Marijke Koning 30 p.

Jongens 13 jaar: 1. Rudy Kok 45 p.;
2. Chris Schmidt 40 p.; 3. Danny Vis-
ser 35 p.; 4. Renee Klein 34 p.; 5. Le
Fat Lock 33 p.

Jongens IJ/ jaar: 1. Alex Franken 48 p.;
2. Peter Lef f erts 36 p.; 3. Bert Konings-
veld 31 p.; 4. Peter Hendriks 25 p.;
5. Chris Koper 23 p.; 6. Arthur van De-
dem 20 p.; 7. Arie Schmidt 18 p.;
8. Henk Dorsman 16 p.

Jongens 15 jaar: 1. Peter Kuin 47 p.;
2a. Ruud Kooymans 40 p.; 3. Fred Kra-
mer 37 p.; 4. Ton Steen 31 p.; 5. Meïr
Groen 26 p.

Jongens 16 jaar en ouder: 1. Joop Schultz
60 p.; 2. Han van Tekelenburg 45 p.;
3. Wil Franken 42 p.; 4. Kees Bruijn-
zeel 40 p.; 5. Roei Kattouw 29 p.



Mensen en zaken
Mijlpalen
Als straks de poorten van de maatschappij
open gaan voor een aantal jonge mensen,
die de schoolperiode achter de rug hebben,
zal men ,voor de zoveelste keer tegen hen
zeggen: nu heb je een mijlpaal bereikt!

Heel het leven wordt in zekere zin ver-
deeld in tijdvakjes, die alle een bepaalde
afsluiting hebben: de mijlpaal. Zo nu en
dan heeft de mens klaarblijkelijk iets nodig
om op terug te zien en te constateren dat
een nieuwe periode voor de boeg ligt.

Overal maken de mensen mijlpalen van,
Als het kind de eerste wankele passen
maakt tussen vader en moeder en opeens
zonder hulp enkele meters loopt, zeggen
de ouders lachend: Goed zo, grote jongen,
flinke meid! Natuurlijk heeft zo'n dreumes
nog geen weet van mijlpaien, maar zijn
ouders hebben dat wel gedacht en zij
weten ook dat hun kinderen altijd in hun
leven voor die mijlpalen komen te staan.

De eerste dag op de grote school is ook
al weer een einde van de onbezorgde tijd,
die ze thuis hebben gehad en het begin van
een nieuw leventje, waarin zij totaal
nieuwe indrukken zullen opdoen. De lessen
in zelfstandigheid worden voor het eerst
in praktijk gebracht in vreemde omgeving.

Later gaat het kind z'n gezichtsKimg
stelselmatig uitbreiden. Het krijgt vnen-
den, vriendinnen en andere mensen leggen
beslag op z'n belangstelling en op zekere
dag sluit de deur van de school zich achter
het kind en het ervaart — onverschillig
of het „door leert" of cijfertjes gaat zetten
in een bankgebouw, dat een bepaalde tijd
voorbij is en dat de toekomst, met weer
een heel ander gezicht, voor hem ligt.

En eenmaal opgenomen in de maat-
schappij van volwassenen, zullen ze mer-
ken dat volwassenheid niets te maken
heeft met geld verdienen en „doen en laten
wat in je hoofd opkomt." Ze stoten hun
hoofd en dikwijls worden ze hardnekkig
achtervolgd door het lot, dat niet altijd
en overal de mensen gunstig gezind is.
Maar ook zullen ze vreugde en geluk ken-
nen en deze willen delen met een ander,
dé andere, zij het vermengd met de ogen-
blikken van de teleurstelling en de be-
drogen verwachtingen.

Wie hier overheen komt en het betrek
kelijke van alles, wat hier gebeurt, leert
inzien, zou zich volwassen kunnen noemen.

Maar, het is een mijlpaal!
MOMUS

er en zonde
PIGMA-DERH

met en zonder zon

Tube 2.95-Flacon 7.50 en 2.95 bi| Uw drogist

Vertrek Zvm-spelers
Drie spelers van het eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen gaan de gelederen van
de voetbalvereniging verlaten. Het zijn
Bertus Jacobs, Ab Koning en Gerlach
Halderman.

Jacobs heeft een contract getekend bij
Haarlem, Koning komt uit voor R.C.H.
Halderman, die amateur blijft, gaat voor
HBC in Heemstede spelen.

Tweede zomerbridgedrive
De Zandvoortse Bridgeclub organiseert
dinsdag l augustus a.s. in het Gemeen-
schapshuis de tweede zomerbridgedrive.

Motorwedstrijden op circuit
De K.N.M.V. organiseert a.s. zondagmid-
dag op het circuit wedstrijden voor stan-
daardmotoren.

(Vervolg van pagina 1)

Na het eindexamen
Ter ondersteuning van het werk van de

schooldekanen stelt het CBO een docu-
mentatie samen, waarin de beroepsmoge-
lijkheden die er zijn voor mensen met een
middelbare of hogere opleiding, groepsge-
wijze worden behandeld. Tot nu toe zijn
brochures verschenen over „de zeevaart
en het beroep van scheepsofficier", „baan
en loopbaan in het bedrijfsleven", „de ac-
countant", „het reclamevak", „de kolen-
mijnbouw", „bouwmeesters en bouwers"
en „het geldverkeer".

Deze brochures worden aan alle middel-
bare scholen gezonden. Zij bevatten ook
gegevens over verdere opleidingsmogeüjk-
heden in de betreffende richting, een lite-
ratuuropgave en een lijst van adressen,
waar men over de besproken beroepen na-
dere inlichtingen kan krijgen.

De voorlichting aan het VHMO £6-
schiedt echter niet alleen langs schrifte-
lijke weg. Vele honderden docenten ne-
men jaarlijks deel aan de conferenties, die
het CBO organiseert. Tijdens deze confe-
renties — in 1960 waren het er ruim 25
— worden algemene onderwerpen uit het
bedrijfsleven behandeld of wordt een
beeld gegeven van een bepaalde bedrijfs-
tak.

Op het gebied van de voorlichting \an
leerlingen valt een toenemende belangstel-
ling waar te nemen. In 1960 breidde het
CBO 110 voorlichtingsprogramma's voor,
op verzoek van de scholen. Daarbij waren
ruim 3800 leerlingen van hoogste klassen
betrokken en bijna vierhonderd docenten.
Het kan de school bij een dergelijk pro-
gramma te doen zijn om een enkele aan-
vulling op het lesprogramma door een
gastdocent uit het bedrijfsleven, maar er
worden ook vele aanvragen voor hele
werkweken ingediend, waarmee dikwijls
de school aan de leerlingen tevens de ge-
legenheid wil bieden zich te oriënteren
over hun beroepsmogelijkheden. Vooral de
werkweek biedt in dat opzicht vele en
gevarieerde mogelijkheden. Ben methode
die veelvuldig wordt toegepast is de „ver-
huizing" van een klas voor een hele week
naar bijvoorbeeld een jeugdherberg of een
vormingscentrum, bij voorkeur in een an-
der gebied dan waar de school is geves-
tigd. Vanuit de nieuwe verblijfplaats
wordt dan'in economisch, sociaal en cul-
tureel opzicht de omgeving verkend.Plaat-
selijke deskundigen komen inleidingen
houden over bijvoorbeeld de economische
structuur van het gebied, de industrieën
die er zijn, de sociale ontwikkeling, ds
recreatie e.d. Gewoonlijk bezoeken de
leerlingen, soms in kleine groepjes ver-
deeld, een aantal bedrijven, om daarna
in groepsdiscussies ervaringen uit te wi«-
selen. Aan het eind van de werkweek ma-
ken zij een verslag.

Aanvankelijk werd het werk van het
CBO uitsluitend vanuit een centraal bu-
reau in Den Haag georganiseerd. In 1957
is men echter, met het oog op de snelle
toename van de aktiviteiten in het gehele
land, een zekere decentralisatie gaan in-
voeren. Op 't ogenblik zijn er in heel Ne-
derland plaatselijke en" regionale af delin-
gen van het CBO gevestigd, in Amster-
dam, Den Haag en Rotterdam, maar ook
in Leeuwarden, Arnhem en Middelburg,
in totaal ruim 25. De plaatselijke com-
missies hebben, evenals het landelijke be-
stuur, een paritaire samenstelling van
vertegenwoordigers uit onderwijs en be-
drijfsleven. Deze commissies werken
uiteraard nauw samen met het centrale
bureau in Den Haag, maar voeren overl-
gens ook zelfstandig voorlichtingsprogram-

Afscheid van Gertenbachschool
J.l. woensdag hebben de leerlingen van

de Wim Gertentaachschool voor- o.u.l.o. in
theater Monopole afscheid genomen van
het schoolhoofd, de heer E. R. Koerselman,
die per l september a.s. in dienst treedt
als inspecteur bij het l.o. in de inspectie
Zwolle.

In het begin van de bijeenkomst werd
de scheidende leraar toegesproken door het
waarnemend schoolhoofd, de heer J. Eer-
tink. Hij bood de heer Koerselman en zijn
echtgenote namens de leerlingen, oud-leer-
lingen, ouders en leerkrachten een t.v.-
toestel aan.

Hierna voerden de heren F. de Vos,
namens de oudercommissie, J. A. B. van
Pagee, leraar lichamelijke opvoeding en
K. Klomp, namens de oud-leerlingen, het
woord. In zijn afscheidswoord memoreerde
de heer Koerselman de groei van üe Wim
Gertenbachschool in de afgelopen jaren.
Het aantal leerlingen is verdubbeld en be-
draagt thans ruim 300. Een resultaat, dat
hij mede toeschreef aan de steun van het
lerarenkorps.

Een groot gedeelte van de bijeenkomst
was gewijd aan een programma dat door
de leerlingen werd verzorgd en dat geheel
in het teken stond van het afscheid van
de heer Koerselman

$
Donderdagmiddag vond een afscheids-

receptie plaats in de aula van de Wim
Gertenbachschool. Tijdens deze receptie
voerden een groot aantal sprekers het
woord, o.w. burgemeester mr. H. M. van
Fenema, die de heer Koerselman namens
het gemeentebestuur een langspeelplaat
overhandigde.

Van de sprekers die afscheid van het
schoolhoofd namen noemen wij: de 'heer
Dijs, namens het hoofdbestuur van de
N.O.V., ds C. de Ru, namens de Hervormde

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

304S, 3044 Politie
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Borlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

2424 Autobedrijven ,JHnko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Gemeente, de heer Van Ekeren, namens de
openbare scholen en de heer Kiewiet, als
vertegenwoordiger van het bijzonder on-
derwijs in Zandvoort.

De heer J. Hoogendoorn overhandigde
de scheidende leraar, namens de ouder-
commissie, een bedrag onder couvert voor
de aankoop van een antenne voor 't door
de leerlingen geschonken televisietoestel.

In een slotwoord dankte de heer Koer-
selman mede namens zijn echtgenote de
sprekers. Hierna bestond gelegenheid voor
ouders, oud-leerlingen en andere belang-
stellenden, afscheid van de heer Koersel-
man en zijn echtgenote te nemen.

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 14 tot en met zondag 16 juli, 19 en
21.30 uur: film Tante zet een kraak!
Maandag n en dinsdag 18 juli: 19 en
21.30 uur: film Huwelijk met hindernissen.
Woensdag 19 en donderdag 20 juli, 19 en
21.30 uur: film En zij schaamden zich
niet
Vrijdag IJ/ tot en met donderdag 20 juli,
lJt.SO uur: film Met de 3 Stooges de lucht
in!

ma's uit. Zo hebben vele van deze com-
missies plaatselijk een „adoptieprogram-
ma" opgezet. Een dergelijk programma
houdt in, dat-een school voor een periode
van bijvoorbeeld een jaar een keuze kan
doen uit een reeks van bedrijven.

Het uitgekozen bedrijf neemt dan op
zich, gedurende die periode op verzoek
van de school voorlichtingsprogramma's
over dat bedrijf te organiseren. Afhanke-
lijk van de plaatselijke omstandigheden
zijn er dan verschillende mogelijkheden.

Soms wordt het hele docentenkorps
door het bedrijf ontvangen ter bespreking
van bedrijfsonderwerpen, waarna de di-
rectie en hogere functionarissen van het
bedrijf een keer bij de school op bezoek
komen om kennis te nemen van onder-
wijsvraagstukken. Ook hebben er ge-
sprekken in kleine kring plaats tussen le-
raren in bepaalde vakken en vakgenoten
uit het bedrijf; bedrljfsfunctionarlssen ko-
men gastlessen geven in de hoogste klas-
sen van de school.

Zo is het Contactcentrum Bedrijfsleven
Onderwijs in de betrekkelijk nog korte
tijd van zijn bestaan een wijdvertakte
landelijke organisatie geworden, die op al-
lerlel manieren tracht te voorzien in de
grote behoefte aan nauwer contact tussen
school en maatschappij. Het feit, dat het
CBO niet in „zuilen" uiteengevallen is —
het verleent zijn diensten zonder enig on-
derscheid zowel aan openbare als aan con-
fessionele scholen — heeft tot deze snelle
groei stellig bijgedragen.

Hoewel de resultaten van dit werk zeer
moeilijk te meten zijn, kan men toch hier
en daar reeds verbeteringen constateren in
het begrip, dat onderwijs en bedrijfsleven
voor elkaar hebben. En naarmate dat be-
grip beter wordt, zal het voor de leraar
gemakkelijker worden, zijn leerlingen de
weg te wijzen in de wereld waar zij na
het eindexamen in terechtkomen.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
P. Vijlbrief, Hogeweg 43, telefoon 3355.

WIJKZUSTER:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

APOTHEEK:
8 t/m 14 juli:
Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A. Wijnne
Haltestraat 8, telefoon 2389

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.
Zondag 16 juli ]_

Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.

PREDIKBEURTEN
Zondag 16 juli

8.30 uur: Kerkdienst in de Duitse taal.
Voorganger: Pfarrer Heinrich Grosz,
Bad Turkheim Pfaltz.
10 uur: ds. W. M. van Asperen, pred.
te Haarlem. '

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. R. H. Oldeman. Bediening
H. Avondmaal.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15 /.
Zondag 16 juli

10.30 uur: ds. G. Kroes (Evang. Luth.)
uit Haarlem.

GEREFORMEERDE 'KERK, 'julianaweg
Zondag 16 juli

Aerdenhout/Bentveld (Kapel achter de
Hervormde Kerk, Leeuwerikenlaan):
9 uur: ds. J. A. van Arkel van Haar-
lem-Noord.

Zandvoort, 10.30 uur: ds. J. A. van Arkel.
19 uur: ds. J. A. van Arkel.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 6.30, 7.30, 8.30,

9.30 (hoogmis), 11 uur.
Bovendien avondmis te 19.30 uur.
De H.H. Missen van 8.30, 11 en 19.30 u.
zijn vooral voor de gasten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende juli en augustus geen samen-
komst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond 8 u. bijbelstudie in Geméen-

schapshuis, kamer 4, ingang" Willemstr.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 16 juli, 9.45 uur, 298m: radiotoe-
spraak door C. Cabout. Onderwerp: Wat
weet je van Karel de Vijfde?

Zr. STIPHOUT
AFWEZIG

tot en met 30 juli
Waarnemend: Zuster A. Langeveld

Gasthuishofje 27, telefoon 2791

&s (2)
Vorige keer heeft u
kunnen- lezen, hoe we
op een herfstdag ver-
huisden naar Zand-
voort; dat de zee dé
aanleiding was tot die

verplaatsing; en dat
we de eerste avond met

windkracht acht werden verwelkomd.

Een ieder die ooit verhuisde, is duide-
lijk hoe we de eerste dagen doorbrachten.
Wikkend en wegend groepeerden we de
dingen rond de boeken, de kachel en de
lamp.

Dat kostte tijd en energie. Maar het
lang verbeide ogenblik brak aan, dat we
vermoeid maar glimlachend vanuit onze
stoelen de kamer rondkeken. De dingen
konden tevreden zijn. Ze stonden, lagen
en hingen op de plaats, die hen rechtens
hun afkomst toekwam. Pas daarna gun-
den we ons gelegenheid voor een lokaal
onderzoek. Omdat het vanzelfsprekend,
een kritisch onderzoek zou worden, zoch-
ten we een ruimtelijke maatstaf.

En wat ligt in een dorp aan zee meer
voor de hand dan de zeef

Langs het dorp haastten wij ons naar
haar toe.

De wind had nog weinig van zijn kracht
verloren. Het sand stoof in onbeheerste
vlagen over de grond. We liepen met ge-
bogen hoofden. Zodoende verraste het ons,
toen we de zee plotseling voor onze voeten
ontdekten.

Daar lag ze, nee, daar stormde ze op
ons toe in al haar passie. Ze viel herhaal-
delijk. Maar even snel en frequent richtte
slj zich op, schuimbekkend en brullend als
duizend leeuwinnen. De duinen weken te-
rug onder dat hartstochtelijk geweld.

Boven het water renden de wolken als
opgejaagde maagden. De wind had vrij
spel. Ontdaan verloren wij ons in dit
grootse en aardse gebeuren.

Thuis keerden we gedeeltelijk in onszelf
terug. We dronken koffie. Mechanisch
spraken we zo nu én dan een woord. On-
derwijl luisterden we naar de schoorsteen.
Gemengde berichten, Slaaf' de zee is ons
geweten.

FAMILIEBERICHTEN

Ondertrouwd:
DICK VAN DER MIJE
SINI KONING

Kerkelijke bevestiging 28 juli 12 uur Ned.
Herv. Kerk Kerkplein, Bloemendaal.
Receptie 3.30—5 uur Hotel „Zomerzorg"7,
Brederodelaan 96, Bloemendaal.

Inplaats van kaarten
Verloofd:

EUGENIE BROSSOIS
ARIE SPIERS

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

J. F. ZWERVER
Arts

afwezig tot l aug.
De overige huisartsen

nemen de praktijk waar.
Dnehoeksruil
Haarlem-Zandvoort
Geb. wordt nw 4-KAMER-
FLAT a. d. Delftlaan, bl.
vrij uitzicht, gevr. huurhuis
te Zandvoort sept. a.s. Br.
onder no 5305 bur. Z. Crt.

Spoed gevraagd: GEM.
kamers, bungalow
of zomerhuisje
m. vr. keuken,, 4 pers.,
v.a. 22/7 tot 6/8 of 12/8.
Tel. 06700-3560, adres:
Zwolseweg 173, Deventer

^

Per l sept. gevr. KAMER
met verwarming, zonder
pension. Telefoon 2392.
OPSLAGPLAATS gevr. v.
2 tenthuisjes. Br. ond. nr.
5301 bur. Z. Crt.
Gevr. WINTEROPSLAG v.
huisjestent, gelijkvloers.
Br. nr. 5302 bur. Z. Crt.
MEISJE gevr. die in haar
vakantie wat licht huish.
werk wil doen van 9.30—
12.30. Br. 5303 bur. Z.Crt.
Wie wil vanaf nu tot l sept.
op 3 kinderen passen (veel
naar 't strand) en genegen
enige huishoudelijke bezig-
heden te verrichten. Telef.
2460, Kostverlorenstraat 61
Dame zoekt WERK voor 't
seizoen, 's middags of
's avonds. Br. 5304 Z. Crt.
SCHOLIERE wil vakantie
produktief maken. Te be-
reiken ond. tel. 02507-2080
Alle reparaties
worden vakkundig
uitgevoerd.
Ook autoplaatwerk
LASBEDRIJF
Diaconiehuisstr. 9, tel. 2373
BROMFIETS H.M.W. te
koop. Telefoon 3274.
Krantenaktie padvinders.
Bij het ophalen van kran-
ten op l juli j.l. werden 2
waardevolle stukken ge-
vonden n.l.: een zeer gave
damesschoen zw. en een
mondstuk van een stofzul-
ger. Terug te halen: Pak-
veldstraat 28. •
Uw TUIN wordt door ons

PRIMA "OPGEKNAPT
en VERZORGD!

Telefoon 02500-17237

Aangifte kinderen .
openbare kleuterscholen
Burgemeester en wethouders van
Zandvoort maken bekend, dat in de
week van 17 tot en met 22 juli a.s.

, gelegenheid wordt gegeven tot aan-
gifte van kinderen, die in de loop
van het volgende schooljaar, aan-
vangende 2 september a.s., de Josl-
na van den Endenschool - Nicolaas
Beetslaan 14, of de W. H. Suringar-
school - Herenstraat 9, zullen gaan
bezoeken.
De aangifte dient te geschieden bij
de hoofdleidsters van deze scholen
en wel tussen 9 en 12 uur in het
betreffende schoolgebouw.
Om tot deze kleuterscholen te wor-
den toegelaten moeten de kinderen
de leeftijd van 4 jaren hebben bereikt

trimmen
knippen
wassen

bé boterhoven de haan
gedipl.

zandvoortselaan 325,
telefoon 02500-43459

Gedipl. pedicure
Behandeling bij u aan huis.

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 2562

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie
Telefoon Amsterdam 020-
715797, Lütmastraat 89.
TROPISCH AQUARIUM
te koop, compleet. Colin,
Brederodestraat 36a.
IN RUIL AANGEBODEN
prima Jaarsma kolenhaard
compleet, voor dir. bruik-
bare herenfiets. Tel. 3768.
Gevr. MEISJE v.d. huish.
van 9 tot 5 u. Kennemer-
weg 80, telefoon 3189.

Voor
Hengelsportartikelen

Zeepieren
naar

VISSER, Kruisstraat 6
Voor het TRIMMEN,
K N I P P E N en W A S S E N
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

VIJFTIG
PINGUÏNS
IN VIJF

SOORTEN
WACHTEN

U IN

A M S T E R D A M

MANICURE
Mevrouw Beek

Dr. Gerkestr. 145, tel. 3412

KINDERHUIS „GROOT-KIJKDUIN", Dr. Smitstr. 7
te Zandvoort vraagt een

echtpaar, 2 zusters
of vriendinnen

voor algeheel huishoudelijk onderhoud van haar te-
huis. Deze werkzaamheden dienen geheel zelfstandig
te worden verricht. Geschikte krachten, die over vcr-
antwoordelijkheidsgevoel beschikken, zin hebben voor
orde en reinheid en van aanpakken weten, bieden wij
een flink salaris met alle sociale voorzieningen. Ex-
tern. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de
directrice.

Aangeboden door eerste eigenaar:

D.K.W. 1958
zwart/wit, rood lederen bekl., metalen schuif-
dak, veiligheidsriemen en mistlampen. In prima
staat. Kilometerstand 86.000. Prijs ƒ 3500,—.
Telefoon Zandvoort 02507-3685.

N.V. A Z E A
Chem. wasserij, model perserij
vraagt voor Aerdenhout en omstreken

bekwaam chauffeur-besteller
die in staat is bestaand rayon uit te breiden.
Aanmelden: GROTE KROCHT 21, tel. 2574, Zandvoort

YOGHURT met
VANILLE VLA

Yojhurt
Frlue, tintt-
l«id< zomtr-
genlttlng
Uur 17

Vanlllnl»
Zulvtr tn
hierlljk v»n .
«nuk
Villtv 41

Proef de zomer .. . proef yoghurt
mét vanille vla . . ». Ja, zeker, dóór
elkaar. Frisse, zachte zomergenieting
die verrukkelijk smaakt, fijn verkwikt
en bijzonder licht verteerbaar is...
óók financieel!

een scheut TOVA
zuivere vruchtensaus
van „de Betuwe" maakt
het geheel
nóg lekkerder
5 smaken
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ONDERDELEN EHTOSSEN

DAMES-, HEREN-
en KINDERRIJWIELEN
Locomotief en Fongers hebben wij voorradig.
Dus GESLAAGD of OVERGEGAAN dan een Locomotief rijwiel
geheel compleet slechts ƒ 149,25; idem met 3 versnellingen ƒ 178,50.
Tevens Ie klas reparatie-inrichting.
EEN GREEP UIT ONZE ANDERE ARTIKELEN:
Koelkasten, televisie, radio's Philips en Erres, grote sortering
handradio's. Alle merken stofzuigers wasmachines, centrifuges en
een enorme colectie verlichting.

Fa. SGHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974

MAKEN UVt R<JWIEL
WEERALSNIEUWf

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaalc

Liebherr koelkasten vanaf f 398
Luxaflex aluminium jaloezieën, strandarti-
kelen, speelgoederen, luxe en huish. art.
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

Kom
kijken

opde

toonzaal
van

lampen

fabriek

Spaarne 65 • Haarlem (t/o de Ged.
Oude Gracht) Tel. 02500-14850 en 14560.

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54

Tel. 2562 Grote Krocht 23
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

Dames, doet in deze dure
tijd uw&oordeel tij

Slagerij. H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682 '
500 gram riblappen .- 2,75
500 gram mooie ossenlappen vanaf... 2,10
500 gram schouderkarbonade 2,50
500 gram ribkarbonade 2,75
500 gram haaskarbonade 3,00
Voor de boterham:
100 gr. ham en 100 gr. gek. worst 0,85
100 gr. pekelvl. en 100 gr. gek. worst 0,75
150 gram gehakt : ".... p,55
150 gram pork 0,50
150 gram ham. 0,85
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gram pekelvlees .-.. 0,75
250'gram gekookte worst , 0,85
250 gram leverworst 0,70
Soeppakket l,—
ï busje weense worstjes 0,98
Ook voorradig Ie kwal. diepvries-kuikens

De nieuwste
TROUWRINGEN

8 mm breed
Voor blijvende SOUVENIRS

LANSDORP
Kerkstraat 33

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkcrs-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, Keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360

Reclame aanbieding
Binnenveringmatras

80 x 190 f 47,50
met vijftien jaar garantie

BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER
Haltestraat 21, telefoon 2119 en 2501

KOELKASTEN
ALASKA, 120 .liter, compressor-
systeem, verlaagd in prijs: thans
ƒ 398,— of ƒ 20,— p.m.
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

WATERDRINKER KOOPT ALLES
Zolderopruimingen, meubilair en andere
goederen enz. U belt, wij komen.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
' en ververij

KEUSEFS
Telefoon 2653

MAAGTABLETTEN
de beste

U kunt weer normaal eten!
Vraagt inl. b.d. importeur
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat 55, Rotter-
dam-6.

•ABONNEERT ü
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

Er zijn vele goede opticiens
Eén er van is

BRILLENSPECIALIST

LOOMAN
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174
's Avonds geopend van 8-9.30 uur

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
. adres voor uw BRUIDS- en. G-RAFWERK.
Bediening, prijs en kivahteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

DE ZAAITIJD IS ER WEER!!

Alle soorten b loemzaden en b o l l e n

Erkende R utoxijschool „Zandvoort"
Tho 'beckestraat 17 - Telefoon 3283

V E R H U U R VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

'n Prettige vakantie met
Philips draagbaar radiotoestel, leuke uitvoering
prachtig van toon, voor binnen, en buiten!
PHILIPS platenspeler met versterker
SPORT in BEELD met
Philip*s televisie- 43 cm beeld ƒ 645,—
Zojuist verschenen geheel nieuwe Philips
T.V. automatic, 38 cm beeld ƒ 745,- uw OU(je radio of
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,— televisie heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met p. — Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen
u gratis uit en thuis. ' • • ' :

Erkend' Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST F. H. PEN A AT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

HEERLIJKE! Nu heerlijk lamsvlees en gemest kalfsvlees
Geurig, mals en extra lekker.
Specialiteiten van

Slagerij Burger
Lamsvlees
500 gr. bout 2,65
500 gr. magere lappen 2,45
500 gr. karbonaden 1,78
500 gr rollade 2,20

Kalfsvlees (Ie kwaliteit)
500 gr. karbonaden 2,98
500 gr. lappen 3,25
500 gr. kalfsfricando 3,98
500 gr. zwezerikken '4,75
100 gr. kalfslever 0,70
500 gram ossenstaart 1,68

Neemt u ook eens
750 gr. runderlappen 2,88
750 gr. fijne riblappeu 3,68
750 gr. braadworst 2,48
250 gr. bief stuk tartaar 1,50
500 gr. doorregen vakenslapjes 1,38

Weekend reklame
200 gr. pekelvlees 0,69
100 gr. boerenworst en
100 gr ham, samen

Voor de smullers
Gek. tong, Hausmacher, rauwe ham,
Brunswijker, theeworst, gebr. kalfs-
vlees, gebr. rosbief, gebr. varkens
fricando, gek. casseler rib, Salami en
jachtworst met knoflook, Am. cor-
nedbeef, Saks. smeerworst, Haagse
leverworst, paté de foie gras (org.
import) enz. enz.

Woensdag
en donderdag .

500 gr. gehakt h.o. ... 1,25
200 gr. Saks smeerworst 59

U koopt in een klassezaak bij r

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

zo'n heerlijk krentenbrood f 1f25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-
lijke GEVULDE KOEKEN,- CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

LASBEDRIJF
Diaconiehuisstr. 9, tel. 2373
Alle reparaties, ook auto-
plaatwerk.
30 tot 40% BESPARING
op 10 jaar schrift, gegar-

WATERDICHTE
KAMPEERTENTEN

door dir. levering af fabr.
Bij vroegtijdige opdracht
kunnen levering en betaling
in overleg worden gere-
geld. STRANDSCHERM
(140 cm hoog) beschermt
u tegen wind, zand, stof
en ongewenste kijkers, ge-
heel compleet ƒ 25,—.
TENTENFABRIEK „THE
INDIANA", HAARLEM.
Zijlweg 111, telef. 02500-
17877 (8 lijnen). Geul. cat.
gratis op aanvraag.

STERKE CONSTRUCTIE

DUURZAAM MATERIAAL

DECORATIEVE KLEUREN

PERFECTE LICHTREGELING

Gratis geplaatst
alleen bij

Aspect
Interieurverzorging
ZANDVOORTSELAAN 39
Tel. 2937 en 02500-17069
GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,—.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34,
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, OpelenVW-buajes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Enorme
opruiming
GRAMOFOON

PLATEN
PLATENSPELERS
PLATENKOPPERS

Geweldige koopjes
's Avonds geopend 8-10 uur.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

. Geslaagd ?
Gelukgewenst!

De toekomst
ligt

te wachten!
Jonge mensen met diploma Mulo of H.B.S. 3-j.c.,

die interessant werk ambiëren, hetzij op administratief,
hetzij op commercieel terrein, vinden bij onze kan-
toren te Haarlem en Amsterdam gelegenheid om
vooruit te komen.

DE
Goede sociale voorzieningen en een
gunstige vergoedingsregeling bij ver-
dere studie.

TWENTSCHE
BANK
• Sollicitaties met opgave van leeftijd en opleiding kunnen
worden gericht aan de Afd. Personeelzaken van ons kantoot
te Haarlem, Zijlstraat 76, resp. ons hoofdkantoor, Spui-
straat 138-150, Amsterdam.

Persoonlijk bezoek tussen 10-12 en 2-4 uur, behalve op
zaterdag.

Elke fijnproever:
- , ^prefereert

LEFFERTS wijnen en crt*Hi<;till£*ovrl ZEESTRAAT 44 - TELEFOON2254 •
J-LEif JT d£\ A i3 W IJ l U? J. L Cll VjtZUlb 11116 6x0. KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 *

FAMILIEDRUKWERK:
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l • Telef. 3135



Oude boeken en prenten
te koop gevr. "
Antlq. „De Kring"
Nwe. Spiegelstraat 46-48,
A'dam, tel. (020)-220707

RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Wij leveren alle bekende merken uit voorraad!

PHILIPS
ERRES
BLAUPÜNKT

WASMACHINES «n
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR

Vakkundige en snelle RBPARA'flta
aan alle radio- en televisietoestellen

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg Ziet onze showroom

Seizoenopruiming bij KORT
met ongekend LAGE PRIJZEN!

Dames ondergoed
Fantasie
DAMES CAMISOLES
met kant 1.48
Bijpassende SLIPS 88 et
INTERLOCK SLIPS

vanaf 1,38

STRETCH DAMESSLIPS
in diverse kleuren

RESTANTEN BEHA'S
vanaf 93 et

Heren ondergoed
Interlock
HEREN SINGLETS V.a. 1,38
Interlock HERENSLIPS

vanaf 1,14
Lange Interlock
HEREN PANTALONS
met elastiek vanaf 2,48
Interlock
HEREN BORSTROKKEN
m. korte mouwen vanaf 2,38
Interlock HEREN HEMDEN
m. korte mouwen vanaf 2.48

Nylon ondergoed
Mooie nylon
DAMES ONDERJURKEN
met rijke kantgarnering
slechts 5,78

Mooie charmeuse
DAMES ONDERJURKEN
m. nylon kant, 'n koopje 3.38
Verder vele RESTANTEN in
JUPONS, NACHTHEMDEN,
PETTICOATS enz. enz.
tegen ongekend lage prijzen!

Meisjes en jongens
ondergoed
MEISJES CAMISOLES
met kantje vanaf 78 et
MEISJES SLIPS vanaf 53 et
JONGENS SINGLETS
en SLIPS vanaf 94 et
RESTANTEN

KINDER PYAMA'S
Extra voordelig!

Profiteer van de
exceptionele aanbiedingen!

N Y L O N S 2e keus
MODEKLEUREN

zonder naad
1,68 en 1,78

met naad
1,68

ZWANEDONS
DAMES PYAMA'S
Mooie kwaliteit!
Gedessineerd jasje met effen
pantalon, nu 8,78

EFFEN ZWANEDONS
HEREN PYAMA'S

met contrast kraag en man-
chetten, extra prijs! 9,98

HEREN OVERHEMDEN
„Sanfor" en no-iron.
Bekende merken, vanaf 5,98
Restanten weekend shirts
extra voordelig

Een partijtje wollen en
nylon-mousse
HEREN ANKLETS
in moderne dessins
Slechts- 1,98

RESTANTEN ZONNEBADPAKKEN v.a. f 7,95
Dames en herenbadjassen tegen sterk verlaagde prijsen!!!.'

Niet afgeprijsde peignoirs en dusters
THANS MET 15% KORTING!

HUISHOUDGOED met buitengewone koopjes
Een mooie gelegenheid om uw
linnenkast bij te vullen .' ! ! !

Onze bekende „
SLOPEN
glad hotelsluiting
1,78
2 x cordon 2,28

PAPLOZE" LAKENS en SLOPEN
LAKENS 2 persoons "
150 x 240 6,28 180 x 240 7,28
2 x cordon 6,58 2 x cordon 7,88

THEEDOEKEN
Sneldrogend met kleine foutjes, fleurige dessins 128, 118, 94 et

Partij „Twentse" GRASLINNEN LAKENS en SLOPEN
met kleine foutjes
SLOPEN glad 1,98
LAKENS glad 6,98
150 x 240
LAKENS glad 8.48
180 x 240

2 x cordon 1,98
2 x cordon 7,68

2 x cordon 9,68

gebord. 2,28
gehord. 7,98/8,98

gebord. 9,68/9,93

BADLAKENS
in fleurige streepdessins
Iets beschadigd 5,48
In zeer mooi jacquard-patroon
in groen, geel, rose en
bleu, iets beschadigd .... 8.98

BADDOEKEN
in vele prachtige kleuren en
moderne dessins

2,78 - 2,48 - 1,98
WASHANDJES

32 - 28 - 18 et

FLANELLEN LAKENS
van een bekend merk

Ie keus , 150 x 230: 5.78 180 x 230 6.78

Badstof keukendoeken
Vrolijke frisse kleuren, iets
besch. 1,78, 1,58, 1,44, 0,98
PANNELAPPEN 28 et

Partij Hydrofiel en Oogjes
LUIERS
van een zeer bekend merk
Slechts 94 et"

ONTBIJTLAKENS met kleine foutjes in moderne kleuren en dessins 130 x 130 4,48 120 x 150 4,58 130 x 160 5,68
DAMAST TAFELLAKENS met kleine foutjes, zeer mooie kwaliteiten 130 x 130 4,98 120 x 150 5,98 130 x 160 6.78
SERVETTEN 48 x 48 98 et, 60 x 60 1,48

ALLE SOORTEN DEKENS TEGEN
SPOTPRIJZEN!
MOLTON DEKENS vanaf 2,08

Niet afg'aprijsde
DAMES- HEREN- en KINDERVESTEN en PULLOVERS

THANS met 10 procent korting
RESTANTEN BABYGOED!!

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30-36 - TELEFOON 2666

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

u zei i schilderen! \
,'Losse oliegrondverf l

a ƒ 1,25 per kg.
• Ouderwetse GLANS- j

I VERF è ƒ 2,25 p. kg i
[•• VERF voor BIN- '
II NEN en BUITEN

Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

; Dutra-verfmalerij
j N.Z. Voorburgwal 251
S Amsterdam-G., telef. j
i 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

NU is het tijd voor een

sportcombinatie
Wij brengen u een zeer mooie collecte SPORT-
COLBERTS o.a. Trevira, Harrls-tweed, Obey-
tweed in de prijzen van ƒ 42, —-tot ƒ 86,—
PANTALONS, Terlenka, Trevira, Perion etc.
van ƒ 19,75 tot ƒ 44,—. Ook in twen-model.
Ook in C O S T U U M S de nieuwste tinten in
kamgaren, Trevira en Terlenka In alle prijs-
klassen.
REGENJASSEN, sportief en gekleed model in
vele tinten van ƒ 39,— tot ƒ 119,—.
WEEKENDERS en SPORTSHIRTS in een zeer
grote collectie van ƒ 7,90 tot ƒ 19,90.

Voor de warme dagen
een ruime sortering

khaki pantalons
shirts
shino pantalons
enz.

2*geSPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEen HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136
Ook 's avonds geopend van 8 tot 10 uur.

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

TIEN RIJLESSEN (a 60
min) voor ƒ 47,50 of ƒ 6,-
p.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen gratis. Theorielessen
m. verkeersfllm. Erk. Rij-
school „De Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon 02500-10008.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 - TELEFOON 2164

Seizoenopruiming
bij NOTTEN!

JONGENS BLOUSONS
voor HALVE prijs
BABY-DOLLS voor ƒ 2,98

NLYON KINDER-SWEATERS
tegen sterk verlaagde prijzen

WEEKENDERS
ONTBIJTLAKENS vanaf ... ƒ 3,98
Zie voor verdere

gelegenheidskoopjes
onze etalage!

U slaagt tenslotte
altijd bij NOTTEN!
HALTESTRAAT 59, telefoon 3398

Vooreorgzegels nemen wij aan

t,

Een glas Duff Cordon
sherry laat ik me met
plezier inschenken.
De geur, de "flor del
vino" laat je al proa-
ven voordat je drinkt,

Gezondheid! Met Duff
Cordon sherry ben je
ingenomen.
Ze is zoals sherry
naar aloude tradities
moet zijn.

3.
Daarom is dit de fles,
die ik U kan aanbevelet
Hierin zijn de tradities
van Andalusiê verwerkt
Duff Gordon smaakt
altijd naar meer.

uit een wereldberoemd huis!
IMPORTEURS: WILM6RINK & MULLER • AMSTERDAM

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, ^Zandvoort

Leverancier alle Ziekenfondsen
GROTE SORTERING ZONNEBRILLEN

EN POLAROID ZONNEBRILLEN
Ook zonnebrillen op sterkte van uw bestaande bril

MONOPOLI
Kassa geopend:
Dagelijks 12.30 — 15 en 18 — 22 uur

VRIJDAG 14 t/m ZONDAG 16 JULI
Aanvangstijden 19 en 21.30 uur

Erika Remberg - Rudolf Prack

Tante
zet een kraak!
(Der Page vom Palace-Hotel)

Een film voor mensen die van lachen houden!
Toegang 14 jaar.

MAANDAG 17 en DINSDAG-18 JULI
Aanvangstijden 19 en 21.30 uur ^

Paula Wessely - Johannes Heesters

Huwelijk
met hindernissen

(Die unvollkommene Ehe)
Kostelijke avonturen van een pasgetrouwd
paartje. 14 jaar.

WOENSDAG 19 en DONDERDAG 20~JULI
Aanvangstijden 19 en 21.30 uur

Barbara Frey - Matthias Fuchs

En zij schaamden
zich niet ...

18 Jaar.

VRIJDAG 14 t/m DONDERDAG 20 JULI
ledere middag 14.30 uur een vrolijk familie-
programma voor alle leeftijden.

Met de 3 Stooges
de lucht in!

Een doldwaze ruimteklucht.

2550
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Voldoende afstand bewaren
ook in- het verkeer

Met he't! aanbreken van de vakantietijd zijn de wegen weer voller geworden dan
ooit. Het file-rijden is daarbij aan de orde van de dag. De ervaring leert, dat er
jaarlijks talloze ernstige botsingen plaatsvinden die zijn terug te voeren op het niet
off onvoldoende „afstand houden". De materiële schade van honderden kleinere bot-
singen door „bumper-aan-bumper-rijden" is niet bij benadering te becijferen.

Het is met het oog hierop, dat het Verbond voor Veilig Verkeer voor juli en
augustus in het kader van de kernthema-actie speciaal de aandacht vestigt op de
noodzaak om- steeds voldoende afstand te houden en — waar zulks niet mogelijk is
— toch vooral de snelheid aan te passen aan de ter beschikking staande wég-
ruimte.

„Afstand bewaren" is een zaak die niet
iedereen ligt. Dat kan men dagelijks om
zich" heen- constateren; vooral" — en r)an
in de meest letterlijke zins des woords —
op dé weg. Dat de wegen steeds voller
worden, mag- voor de automobilist nog

-geen reden zijn om ook wanneer Tiet met
'nodig is zó dicht achter zijn „voorman"
te gaan rijden dat er van een behoorlijke
tussenruimte nauwelijks sprake is.

Op zichzelf behoeft dat nog niet ge-
vaarlijk te zijn mits' de snelheid dan ook
maar ;,navenant" is. En ddar ontbreekt,
het nu juist meestal aan. Realiseert men
zich bij dit „bumper aan bumper" rijden
eigenlijk wel altijd dat men bij een snel-
heid van 50 km per uur per seconde 14
meters aflegt, d.w.z. dat een normaal rea-
gerende bestuurder op zijn minst 14 me-
ter nodig heeft voordat de remmen hun
werk gaan doen? En dat die afstand bij
100 kilometer "al is- gegroeid tot ,28 me-
ter-?. Waar dan nog eens de eigenlijke
remweg bijkomt.

Het is met het „afstand houden" min-
der een kwestie van altijd en overal tien-
.tallen meters tussenruimte bewaren (dat
kè.n nu eenmaal niet altijd) en méér een
kwestie van tijdig zijn snelheid aanpas-
sen aan. de afstand die de situatie van het'
ogenblik, biedt. Dat is" een kwestie van
goed vakmanschap. Maar vooral ook van
het steeds met volle aandacht er „bij"
zijn.

In West-Duitsland heeft men gezocht
naar de' oorzaken- van 44.700 verkeers-
ongèlukkën waarbij sprake was van ket-
tingbotsingen, althans het op elkaar rij-
den van. twee of meer auto's. Daarbij
kwam "men tot de slotsom dat in niet min-
der dan 52,3% van de gevallen het onge-
luk uitsluitend te wijten was aan een on-
oplettendheid van de „achterkomer".
- 30,3% was een gevolg van het feit dat
de aangehouden afstand niet In overeen-
stemming was met de gereden snelheid.

Bij het aanpassen van zijn snelheid aan
de afstand of omgekeerd is het duidelijk
dat de benodigde remweg de allesbepalen-
de factor' moet zijn. Daarbij spreekt 6<5R

'de kwaliteit en de situatie van het weg-
'dek een woordje mee. Dat bleek ook bij
het bovengenoemde onderzoek. Bij 19,8%
van de ongelukken .was wel een zekere
afstand aangehouden maar daarbij had
de bestuurder geen of onvoldoende reke-

Niet op tegels
Het gemeentebestuur heeft met ingang
van heden het plaatsen van rijwielen op
het betegelde gedeelte van het Raadhuis-

, plein verboden.
Wij hopen dat het -verbod ook effectief

- zal 'zijn.

Twee weken later
De 'jaarlijkse' stranddag van de Kon. Ned.
bond tot het redden van drenkelingen, die
j.l. zaterdag in Noordwijk zou worden ge-
houden, is wegens de weersomstandighe-
dên uitgesteld tot zaterdag 29 juli a.s.

Val van wielrijder
Bij een aanrijding met een 6-jarig jori-
getje op het rijwielpad aan de Nooid-

- boulevard, kwam j.l. zaterdag een 14-ja-
rige jongen met zijn fiets te vallen. Met
een zware hoofdwonde moest de jeugdi-
ge wielrijder naar het Marinehospitaal in
Overveen worden overgebracht. Het kind,
dat 'eveneens naar Overveen werd ver-
voerd, kwam er heelhuids af.

Dansen op het Raadhuisplein
Zaterdag 22 juli a.s. organiseert' de Zand-
voortse Volksdansvereniging in samen-
werking met Touring Zandvoort, een
op'enluchtvolksdansbal op het < Raadhuis-
plein. v

ning gehouden met een door ijzel, sneeuw,
regen, natte bladeren, etc. glad wegdek
en dus verlengde remweg-,

„Afstand houden" in het hedendaagse
verkeer betekent dat de automobilist bij
het regelen van de snelheid rekening
houdt met alle factoren die de werkelijke
remweg bepalen. Dus niet alleen met cle
„technische" remweg van de auto, maar
ook met de eigen waarnemings- en reac-
tiesnelheid. En óók met het feit dat hij
niet zó bruusk moet stoppen dat hij een
„achterligger" — die minder ver Is dan
hij in de rijtechniek — in moeilijkheden
brengt. En óók dat er voldoende ruimte
is voor een achteropkomer om in te voe-
gen. De automobilist moet zoveel meters
vrij houden als hij kilometers per uur
rijdt. Met deze „vuistregel voor de lange
afstand" zit de weggebruiker — althans
bij snelheden heneden de 90 km — altijd
goed.

Protest afgewezen
De . Nederlandse Spoorwegen hebben ge-
antwoord op het protest van het gemeen-
tebestuur van Zant) voort, in veiband met
de veranderingen van de zomerdienstre-
geling op het baanvak Amsterdam-Zand-
voort.

De directie van de N.S. zegt het te be-
treuren dat deze maatregel moest wor-
den genomen. De directie wijst er op dat
de beperkingen in de dienstregeling i,o-
danig zijn aangebracht, dat zij buiten do
tijden vallen die voor forensen en bacl-
gasten van belang zijn.

Gevecht in auto
Tijdens onenigheid over de verkoop van
een horloge tussen twee woonwagenbe-
woners en een Duitse toerist in de nacht
van zaterdag op zondag, werd de Duitser
— een inspecteur van politie uit Keu-
len — in een auto getrokken. Met zijn
arm tussen een portier geklemd, werd de
Duitser over een afstand van ruim dui-
zend meter over de Parallelweg gesleurd.
Vrienden van de inspecteur zetten met
een auto een achtervolging in en wisten
de wagen nabij de ingang van het circuit
in te halen. Hier ontstond een gevecht
tussen de Duitsers en de kooplieden,
waarbij de laatsten bont en blauw wercien
geslagen.

Surveillerende politiemannen maakten
een einde aan de worsteling. De woonwa-
genbewoners werden naar het bureau va"h
politie overgebracht. Zij zullen worden
vervolgd wegens poging tot zware mis-
handeling c.q. doodslag.
De Duitse politieman werd licht gewond.

Tonen van barok
in studieweek in Bentveld - - -

Van 16 tot 23 september a.s. zal in huis van de Woodbrookers te Bentveld een
studieweek voor bespelers van barokinstrumenten worden gehouden. De leiders van
deze week zijn de clavecinist Gustav Leonhardt uit Amsterdam en de viola da gam-
baspeler Nikolaus Harnoncourt uit Wenen.

Onderwerpen van de studieweek zullen
zijn: de 17e en 18e eeuwse ensemblemu-
ziek en solomuziek voor viola da gamba
onder leiding van Nikolaas Harnoncourt;
voorts de 17e en 18e eeuwse sololiteratuur
voor clavecimbel onder leiding van Gustav
Leonhardt.

De ensemblelessen zullen, vooral wat 't
continuospel betreft, door beide leiders
in nauwe samenwerking gegeven worden.
Medewerking wordt verleend door Frans

Bruggen, die aan de solo-literatuur voor
blaasinstrumenten (speciaal voor blok-
fluitspel) voordrachten en besprekingen
zal wijden. De ensemblecursus staat open
voor gambisten, cellisten, altisten,. violis-
ten, blok- en dwarsfluitisten, hoboisten
etc. De week zal besloten worden met een
openbaar concert, waarop de beste deel-
nemers in de gelegenheid zullen worden
gesteld, zich als solist, eventueel met or-
kest te laten horen. De Nederlandse ra-
dio heeft zijn medewerking toegezegd.

MOTORRENNEN IN DE REGEN
Opkomst van het publiek was nihil

Onder bijzonder ongunstige weersomstandigheden vonden j.l. zondag op het cir-
cuit de door de K.N.M.V. georganieerde wedstrijden voor standaardmotoren
plaats.
N^et meer dan enkele honderden motorsport-enthousiasten sloegen, doornat en
verkleumd, de races gade.

De motoren van de E-klasse openden de
races met een wedstrijd over acht ronden,
circa 33,184 km.

Veenings nam oirect na de start de lei-
ding, maar werd in de derde rondo door
Traas van de eerste plaats verdrongen.
Van der Burg passeerde op zijn beurt
Veenings en in de laatste twee ronden
Traas. Hij finishte met een verschil van
ongeveer vijf meter op zijn voornaamste
rivaal.

De uitslag luidt: 1. P. L. v.d. Burg,
Den Haag, Gilera 175 in 22.41.2 (88,714
km); 2. J. Traas, Luddeweer, Moto Guz-
zi 175; 3. Th. Veenings, Jawa 250, Haar-
lem. Snelste ronde v.d. Burg in 2.43 (_
92,906 km).

De D-klasse verscheen in de tweede
wedstrijd aan de start. R. Vingerhoed
nam 'de leiding en stond deze niet meer
af. Bos uit Winschoten volgde hem op ge
ringe afstand. De Kok, die als zevende
was gestart, eindigde op de derde plaats.

De uitslag luidt: 1. R. Vingerhoed, Am-
sterdam, NSU 250, 20.53.2 (=96,360 km);
2. H. Bos, Winschoten, Puch-250; 3. J. de
Kok, IJmuiden, NSU 250. De snelste
ronde was voor Vingerhoed in 2.31.2 ( =
99,833 km.)

In de C-klasse, eveneens over acht ron-
den, maakte Breedt onder aan de Hunze-
rug een. reuze zwaai. Hij kon na een kort
oponthoud verder rijden. Even later
maakte Kleisterlee — bijna op dezelfde
plaats — een flinke smak. Hij kwam
overeind, greep zijn motor en ging er op-
nieuw vandoor. Hij eindigde op de zesde
plaats. In deze wedstrijd werd Sehulthelss
zonder veel moeite .winnaar.

Do uitslag luidt: 1. H. Schultheiss,
Haarlem, Aermacchi 250, in 19.53.2 ( =
101,205 km); 2. J. R. Strijbis, Dirkshorn,
Velocette 500 cc; 3. G. Lankhaar, Mij-
drecht, DKW 350. De snelste ronde was
voor R. Breedt uit Zaandam met een NSU
250 in 2.23.5 (= 105,190 km).

In de A-klasse verschenen zes rijders
aan de start. Drie van hen bleken aan el-
kaar gewaagd en bleven het grootste ge-
deelte van de wedstrijd bijeen. Het
waren Havenaar, Keesse'n en Kampen.Met
een gering verschil — nog geen meter! —
ging Keessen als eerste over de finish

De uitslag luidt: 1. J. W. Keessen,
Woubrugge, BMW 600 in 17.45.6 ( =
113,324 km); 2. J. J. Kampen, Groningen,
Norton.'500; 3. P. Havenaar, Norton 650.
De snelste ronde was voor Keessen, Eijs

Tante Agaat maakt wat van me

Tante Agaat is een scherpzinnige vrouw,
vrienden. Ik zeg dit niet zo maar om eens
wat te zeggen, ik meen het echt en ik wil
uiting geven aan de hulde, die ik haar al
sedert lang in m'n hart heb toebedacht.
Zij zegt bijvoorbeeld dat ik een onver-
beterlijke dwaas ben en dat ik eigenlijh
niet geschikt ben een redelijke figuur in
de maatschappij te s'aan. Zo'n uitspraak
brengt je aan het nadenken, vindt u ook
.niet?

En nu ik heb nagedacht, kom ik tot de
enigszins verbijsterende slotsom dat tan-
te Agaat haar pijl recht in het hart van
de roos heeft geschoten. Natuurlijk, ik
ben een dwaas. Ik weet het nu zeker. Het
is net alsof er opeens een spiegel voor je
gezicht wordt gehouden en dat je - dan
niet je ogen mag dicht knijpen. Je zou
het willen, maar je moet blijven kijken...
En dan zie je dat tante gelijk heeft. Goed,
ik ben een dwaas.

Tante is bijvoorbeeld van mening aat
ik mijn correspondentie niet behoorlijk
behandel. Ik schijn de mensen — het zijn
haar woorden — met een kluitje in het
riet te sturen. Als men mij een probleem
voorlegt, maak ik mij er van af niet
nietszeggende woorden en sarcastische
opmerkingen. En zij zegt bovendien flat
ik in feite niet anders kan, omdat mijn
hele levenswandel zo is. Zo is het, vrien-
den. Ik voel me schuldig en hoe meer ik
over deze dingen nadenk, hoe ellendiger
ik me voel. Tussen twee haakjes: Ik blijf
tante Agaat dankbaar dat ze zo ot>enHar-
tig is geweest. Wat Jans is voor Stoela-
man, is tante voor mij. En ik- kan me
voorstellen dat een man ergens bewonde-
ring moet kunnen opbrengen voor een
vrouw, die hem de zaken voorschotelt
zoals ze zijn.

Toen tante eens ziek was, heb ik een

dag de huishouding gedaan. Ik dacht dat
ik 't er aardig van af had gebracht, tot-
dat ze mij onomwonden vertelde dat ik
er een beestenboel van had gemaakt. Ze
merkte dat ik tijdens mijn bezigheden in
de keuken m'n handen afdroogde aan dp
gordijntjes en dat ik de vuile vaat alleen
afspoelde, zonder ze af te drogen. Ik haü
niet de stof afgenomen van de bo^enncuït
van de schilderijtjes en de as van m'n si-
garetten lag nog overal behalve in de as-
bakken.

Kijk, op een gegeven ogenblik treden

Onthulling van mijn psyche

vrouwen in details als ze een man willen
zeggen dat-ie een prul is. Twee dingen
zijn mogelijk: Ze proberen iets goeds van
hem te maken of ze willen niets meer met
hem te maken hebben. Ik houd vast aan
het eerste.

Tante wil mij opvoeden. Het liefste zou
ze willen voorschrijven wat ik wekelijks
in de krant moet schrijven. Maar dat is
een teer punt bij me. Wel kan ik haar in-
schakelen bij het beantwoorden van de
binnengekomen brieven, want daar schijn
ik nog wel eens een scheve sc.i tatc mee
te rijden. Ik heb eens een verschrikkelijke
boze brief van een jongedame gokregnn,
die ik op haar vraag of ze nog hoop kon
koesteren op het gebied van de liefde, had
geantwoord dat haar gezondheid mij uit-
stekend voorkwam en dat ze een bai lang
leven voor de boeg had.

Tante Agaat vond dit een idioot ant-
woord en ze waarschuwde me nog dat ik
die juffrouw waarschijnlijk boos zou ma-
ken. Ik was eigenwijs en het gevolg kunt
u zich indenken: een gekwetste vrouw
plus een abonnee minder voor de krant.

Nu kan ik wel net doen of m'n neus
bloedt, maar dat houd je niet zo lang vol.
Er komt een ogenblik, waarop je moet
bekennen, dat het er niet zo best voor-
staat met je. Als de geest dan al gewillig
mag zijn, het vlees telt ook mee en dat
blijkt bij mij bepaald zwak te zijn. Tan-
te moet meer op mij letten, ze heeft zelfs
aangeboden mijn stukjes in onze krant
na te kijken alvorens ze onder de pers
komen. Ergens is dit natuurlijk vernede-
rend, maar als het moet...

Volgende week borduur ik voort op dit
thema, dat me meer dwars zit dan ik
eerst kon vermoeden. Ik zal u precies
vertellen wat er met mij aan de hand
is. En misschien kan ik er' mijn vrienden,
die ik wonderlijk genoeg nog heb, mee
van dienst zijn. Niet omdat gedeelde
smart halve smart betekent, maar omdat
zelfbeschuldigingen het gemoed luchten.
En ik vraag nu reeds belangstelling voor
onze merkwaardige tante Agaat, die een
grote vol speelt in de sanering van mijn
chaotisch leventje.

BARTJE

en Havenaar m 2,08 (- 117,928 km).
De B-klasse werd verreden in twee se-

ries. ledere serie telde acht rijders. In de
eerste serie werd W. Hofele uit Rotter-
dam met een Norton 600 eerste in een
tijd van 12.21.2 = 101,826 km over vijf
ronden. In de tweede serie eindigde na
felle strijd Havenaar uit Den Haag in
12.17.8 = 102,296 km.

De finale van deze klasse vormde het
slot van de races. De eerste ronden waren
hoofdzakelijk voor Hofele en Havenaar.
In de laatste ronde slaagde de Amster-
dammer Blommestein met zijn Honda er
in hen te passeren.

De uitslag luidt: 1. K. Blommestein,
Amsterdam, Honda 250, in 17.36.2 =
114,337 km; 2. P. Havenaar, Den Haag,
Norton 650; 3. B. Bruin, St. Maarten,
Norton 500. De snelste ronde was voor
Blommestein in 2.07.6 = 118,483 km.

Bliksem in staartstuk
Tijdens een kort maar hevig onweer dat
zich zondagmorgen omstreeks 9 uur bo-
ven Zandvoort ontlastte, is een Boeing-
707 straalverkeersvliegtuig van de „Pan
American World Airways", dat kort te-
voren van Schiphol was opgestegen, door
de bliksem getroffen.

De bliksem sloeg een stukje aluminium
bekleding uit het stabilo bij de staart weg.
Ten zuiden van de Rotonde, ter hoogte
van tent 7, werd het stuk metaal even
later aangetroffen. De politie meldde de
vondst direct aan de luchthaven waar men
meedeelde, dat omstreeks 9 uur een Ame-
rikaans passagiersvliegtuig over de bad-
plaats was gevlogen.

Leden van de technische dienst van
Schiphol hebben het stuk later op de och-
tend „geïdentificeerd". Het bleek van de
Boeing afkomstig.

Het toestel landde om kwart voor tien
zonder moeilijkheden op Londen Airport,
waar men — gealarmeerd door een spoed-
melding van Schiphol — alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen had genomen.

In het vliegtuig zelf had men van de
schade aan het staartstuk niets bemerkt.
Wel had men de blikseminslag gemeld,
maar alles was in orde • bevonden. Over
de radio had de bemanning het bericht
over de schade vernomen. Bij het vliegen
en tijdens de landing op Londen Airport,
ondervond men geen moeilijkheden van
het beschadigde staartstun.

In verband met het onderzoek van de
rijksluchtvaartdienst naar de bliksem-
inslag in de staart van het Amerikaanse
straalvliegtuig, verzoekt de politie een
ieder die onderdelen van het vliegtuig
mocht aantreffen, deze bij het bureau van
politie in te leveren.

Stroom van ongevallen
Ook dit weekeinde vonden weer een
stroom van verkeersongevallen plaats, zij
het van tamelijk onschuldige aard.

Zaterdagavond reed een bestelwagen te-
gen een auto op het Schelpenplein, op de
hoek van de Hogeweg en de Paradijsweg
botsten twee auto's op elkaar. Op de
Zandvoortselaan vond een aanrijding
plaats tussen een auto en een bromfiets.
In de Zeestraat werd een voetganger door
een auto aangereden.

Zondagmiddag vonden drie aanrijdin-
gen plaats. Zondagavond werd een vrouw
bij het oversteken van de rijweg aange-
reden door een bromfiets. Zij moest met
een ambulancewagen naar haar woning
worden vervoerd.

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Het spreekuur van de burgemeester zal in
plaats van woensdag 19 juli a.s. op don-
derdag 20 juli a.s. gehouden worden.

Jongen door ruit
Zaterdagmiddag viel een 10-jarige Duitse
jo'ngen die in do badplaats logeert, door
een groot ruit naast de ingang van de
openbare bibliotheek.

De knaap moest met verwondingen aan
zijn benen naar een ziekenhuis in Haar-
lem worden overgebracht.

Verkort netnummer
Op zaterdag 29 juli a.s. zal voor net

bereiken van aangeslotenen van het lokale
net Rotterdam het verkorte netnummer
„010" worden ingevoerd.

De omschakeling zal van 12.00 uur af
geschieden. Abonnees, die na ' 22.00 uur
nog het oude netnummer 01800 kiezen
zullen door middel van een geluidsbandje
worden ingelicht.

P.V. „Phoenix"
J.l. zondag hield de p.v. „Phoenix" een
wedvlucht vanaf Duffel over een afstand
van 142 km. Gelost om 7.30 uur, arriveer-
de de eerste duif om 9.15 uur.
J. Koper l, 2, 3, 24, 28, 31.
R. Engelander 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 20,

21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38.
J. Donker 6, 34, 39.
C. Koper 8, 9, 14.
Th. v.d. Meulen 10, 15, 16.
R. van Gijtenbeek 17, 18.
B. v.d. Meulen 23.
J. de Leeuw 25.
R. Benjamins 36, 40, 42, 43, 44, 45.
A. J. Spolders 41.

P.V. „Pleines"
J.l. zondag 16 juli hield de p.v. „Pleines"
een wedvlucht vanaf Duffel over een af-
stand van 142 km. Gelost om 7.30 uur, ar-
riveerde de eerste duif om 9.15 uur.
K. Kramer l, 26, 33.
C. Visser 2, 5, 15, 29.
K. Driehuizen 3, 19, 22, 31, 32, 36.
Jb. Koper 4, 23, 24.
H. Vleeshouwers 6, 7, 9, 25,
R. Driehuizen 8, 10, 12, 21, 39.
H. Lansdorp 11, 30, 35.
A. Dorsman 13, 34.
G. Driehuizen 14, 40, 43.
W. Driehuizen 16, JL7, 18.
P. Koper 20, 27, 2*8, 38.
A. Molenaar 37.

Op dezelfde dag hield de p.v. Pleines
een wedvlucht met oude duiven vanaf
Orleans over een afstand van 530 km.
Gelost om 7 uur, arriveerde de eerste duif
om 14.06.
1. C. Visser; 2. K. Driehuizen; 3. W. Drie-
huizen; 4. C. Visser

Bijna miljoen tv-kijkers
Op l juli j.l. waren er bij de Dienst Luis-
ter- en kijkgelden 923.590 televisietoesCel-
len aangegeven tegen 909.237 op l juni
van dit jaar (t.m. 13 juli 929.929).

In de eerste helft van 1961 werden
122.142 tv-ontvangers geregistreerd, dwz.
bijna 15 procent meer dan in het corre.°-
ponderende tijdvak van 1960, toen de aan-
was 106.577 bedroeg. Opvallend is hierbij,
dat de stijging vrijwel geheel voor reke-
ning komt van het eerste kwartaal, toen
t.o.v. dezelfde periode in 1960 een groei
van 20 procent .viel te constateren.

In het tweede kwartaal beliep de stij-
ging t.o.v. hetzelfde tijdvak in 1960 niet
meer dan 6 procent.

In de loop van juni daalde het aantal
geregistreerde radio-ontvangtoestellen
van 2.645.102 tot 2.644.531. Voorts waren
er op l juli j.l. 479.944 aansluitingen op
het draadomroepnet tegen 479.936 op l
juni j.l.

Seizoenreserve i» uitgeput
Zn juni daalde aantal werklozen opnieuw

In juni daalde de geregistreerde arbeidsreserve van mannen van 22.815 tot 21.460.
De bezetting van aanvullende werken werd in verband met het zomerselzoen verder
ingekrompen van 3361 tot 2644, terwijl ook het aantal werklozen nog iets daalde,
n.l. van 19.454 tot 18.816.

Bij deze zeer lage stand van de werkloos-
heid vertoont het voor 't seizoen gecorri-
geerde cijfer kleine schommelingen, waar-
aan weinig betekenis kan worden ge-
hecht. De lichte stijging in de beide voor-
gaande maanden werd in juni weer ge-
volgd door een daling, waardoor dit ge-
corrigeerde cijfer eind juni 31.000 be-
droeg.

De vorige maand reeds waargenomen
stijging van de geregistreerde vraag naar
jeugdigen in verband met de aanstaande
beëindiging van het schoolseizoen vond in
juni in versterkte mate plaats. Van* de
vraagstijging bij de mannen ad ruim
13.000 had ruim 9000 betrekking op jon-
gens beneden 19 jaar. Ook bij de vrouwen
had de toeneming van het aantal aanvra-
gen voor het merendeel betrekking op
jeugdigen.

Het aantal jongeren, dat zich na be-
eindiging van hun schoolopleiding bij een
arbeidsbureau liet inschrijven, was nog
gering en bedroeg niet meer dan enkele
honderden. Eerst in juli en augustus
wordt het merendeel van deze jaarlijkse
beroepsbevolkingsaanwas op de arbeids-
markt verwacht.

De daling van de geregistreerde ar-
beidsreserve houdt voornamelijk verband
met het voortschrijdende seizoen. In de
landbouw werden de verplegingswerk-
zaamheden beëindigd, doch de hierbij vrij
gekomen arbeidskrachten konden over het
algemeen elders worden ingezet. Zo werd
nog een aantal arbeidskrachten uit de
noordelijke provincies voor tijdelijke
werkzaamheden bemiddeld naar Noord- en
Zuidholland, waar men in de landbouw
arbeiders tekort komt. Een gedeelte hier-
van werd tewerkgesteld in de bloemb'ol-
lenbedrijven. In verschillende provincies
vroeg- de pluk van klein fruit extra ar-
beidskrachten. ,

Ook de conservenindustrie breidde vrij-
wel overal haar personeelsbezetting uit,
onder meer met de dorperwtencampagne,
waarbij o.a. veel losse arbeiders en ook
veenarbeiders werden aangetrokken.

Op de bouwmarkt heerst nog steeds
spanning, welke echter niet geheel tot
uiting komt als gevolg van het vrij ern-
stige tekort aan bouwmaterialen, vooral
metselstenen. Het aantal in Duitsland
werkzame arbeiders is in juni nog iets
toegenomen.

Het tekort aan bakstenen wordt voorna-
melijk veroorzaakt door personeelsgebrek
bij de steenfabrieken, terwijl tevens de
invloed van de slechte zomer van vorig
jaar nog wordt gevoeld, waardoor name-
lijk minder ruwe stenen zijn gevormd.

In de metaalindustrie kwam het grote
tekort aan arbeidskrachten o.m. tot uiting
in een groot aantal aanvragen voor jeug-
digen, nog voor • deze de school hebben
verlaten. Hetzelfde verschijnsel werd
waargenomen bij de vraag naar bouw-
vakarbeiders en kantoorpersoneel.

In de sciioenindustrie is de verkoop van
zomerschoeisel iets tegengevallen, waar-
door geen nabestellingen zijn geplaatst.

Hoewel de situatie dus iets minder gun-
stig lijkt, Is er nog steeds een grote
vraag, voornamelijk naar jeugdige ar-
beidskrachten.

De seizoenreserve is thans geheel' uitge-
put. Toeneming van de seizoenwerkgele-
genheid moest ten-7}ele- worden geëffec-
tueerd door Inschakeling van-minder ge-
schikten (hetgeen door de afronding niet
uit de cijfers blijkt) en van structuur-
werklozen. Ook de voortschrijdende indu-
strialisatie deed deze laatste categorie
verder in omvang afnemen.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans
Carr - Blinde ooggetuigen.
Helmier - Uit nacht en nevel.
Van Leeuwen - De rots der struikeling.
Apitz - Nackt unter Wölfen.
Broch - Der Versucher.
Hageiiau - Polen erzahlt.
Huch - Ludolf Ursleu.
Kafka - Das Urteil, und andere Erzfihlun-

gen.
Kolb - Die Schaukei.
Leip - Jan Himp.
Müthel - Für dich "blüth "kéln Baum.
Werfel - Die veruntreute Himmel.
Zweig - Phantastische Nacht.
Shaw - The crime of Giovanni Venturi.
Simon - Les raisins verts.
Pletcher - In het huis van mijn vader.
Graves - Ik Claudius.
Saint-Bxupéry, dex- Het rijk der mensen.
Böll - Der Bahnhof von Zimpren.
Mann - Herr und Hund.
Davenport - The constant image.
Sils - La branche de Camllle.

Ontwikkeling slectuur
Braun - Hoe worden mijn kinderen mooi

en aanvallig?
Fallada - Damals bei uns daheim.
Jung - Het ik en het onbewuste.
Kastner - Oelberge. Weinberge.
Ruijsch van Dugteren - Talenontwikkeling
Zweig - Drel Meister."
Arends - Levend Afrika.
Schierbeek - Opkomst'en bloei der

evolutieleer.
Schmidt - In de greep van Soekarno.
Toland - De slag in dei Ardennen-1944
Varende, de la - Romantische scheepvaart

Daar kunt u heen
Monopole

Maandag 17 en dinsdag 18 juli: 19 en
21.30 uur: film Huwelijk met hindernissen.
"Woensdag 19 en donderdag 20 juli, 19 en
21.30 uur: film En zij schaamden zich
niet
Vrijdag llf tot en met donderdag 20 juli,
14.30 uur: film Met de 3 Stooges de lucht
in!

In cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:
1961 •

eind mei eind juni

Werkloze mannen
(waarvan op sociale werkvoorzieningsobjecten).
Op aanvullende werken werkzaam

19.454
9.130

3.361

18.816
8.842

2.644

Geregistreerde arbeidsreserve :
Werkloze vrouwen
(waarvan op sociale werkvoorzieningsobjecten).
Openstaande aanvragen: mannen

vrouwen

22.815
2.789

712
78.370
43.973

21.460
2.745

825
91.791
47.564

De Koninklijke Nederlands'che - Hoogovens - en
Staalfabrieken N.V, en aangesloten bedrijven
N.V. Mekog, Cemij N.V. en Breedband N.V. te
Umuiden vragen in verband met uitbreidingen
bekwame • <f'

hoofdelektromonteurs

Sollicitaties (schriftelijk) te
richten aan: Hoogovens
IJmulden, Personeelsza
ken, gebouw „Buitenhof"
met vermelding van naam
voornaam, geb. datum
geb. plaats en volledig
adres, alsmede de werk-
zaamheden die werden
verricht.

die in staat dienen te zijn geheel zelfstandig
onderhouds- en reparatlewerkzaamheden aan de
elektrische apparatuur en elektrische machines
uit te voeren.

Tevens dienen zij op de hoogte te zijn met het
opsporen en verhelpen van storingen aan instal-
laties van zéér uiteenlopende aard.
Kennis en ervaring op het gebied van hoog- en
laagspanningskabels wordt verlangd, alsmede •
het vermogen om bij het werk leiding te geven, •

_Het werk wordt hoofdzakelijk .in ploegendienst >
verricht. In enkele gevallen is plaatsing in dag-
dienst mogelijk. £p , i •" ." ~ ? >'",

Het diploma VEV (sterkstroomrnonteur) is vereist.

Het aanvangsloon bedraagt ca. ƒ 147,- bruto
per week (in vier ploegendienst), exclusief huur-
bijslag.

Min. leeftijd 30 jaar.

Voor gehuw-
den die op een
te groteafstand
van het bedrijf
wonen om da-
gelijks heen en
weer te reizen

komt een beschikbaar

Gedurende de wachttijd op de woning worden
de reiskosten voor het wekelijks gezinsbezoek
vergoed.

Ook voor

spoedreparaties aan
uw bril of zonnebril

Opticien &. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
Poststraat 12, tel. 4395 t.o. consultatiebureau
Leverancier alle ziekenfondsen

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,—.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvrmd
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34,
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger

„V E L O»
Zeestraat 37, -Zandvoort -
TIEN RIJLESSEN (a 60
min) voor ƒ 47,50 of ƒ 6,-
p.u. Nieuwe leswagens. G«-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen gratis. Theorielessen
m. verkeersfllm. Erk. Rij-
school „De Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon 02500-10008.

Voor het TRIMMEN,
K N I P P E N en W A S S E N
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

Alle reparaties
worden vakkundig
uitgevoerd.
Ook autoplaatwerk
LASBEDRIJF
Diaconiehuisstr. 9, tel. 2373

Winkeliers,
maakt reklame

door middel
van de

Zandvoortse
Courant

Want:
wie niet

adverteert
wordt

vergeten!

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3018, S044 Politie
2000 Brandmelding
2345 'Gemeente-secretarie • . . » , - • t •*,,
2262 Informatiebureau VréémdeUrigenvrr-

heer, kiosk Raadhuisplein.
42212 * (02500) -Oarage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „JRtnfco", Oranjestraat
en Stationsplein.

22S1 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterwee 1. •

MGRUYTER week reclame
.VJ<;̂ BJBJBJ.;JBI.; iBV-̂ BBP .̂. Bi BB BBBBI BB ^BL Î KÖ'ïBSSISiïïiil Geldig van 19 t/m 25 juli 1961

Elk 2e doosje

WJS.JH.̂ ''**'

zakjes
BUK

' VWO-» ••«^W Vt « B-» W

Geen bloderen meer in de thee, wég
zeef|e! 't Handige theezakje uit de pot,
wanneer de thee 't lekkerst is en lekker
blijven moet. Deze week half-geld-

voordeel op modern thee-zetten.

Elk 2e pakje

BOUILLONBLOKJES
HALF GELD!
De Gruyter's krachtige bouillonblokjes
met vleesextract geven iedere bouillon,
en soep die pikante fijne-keuken-klasse.
Deze week elk 2e pakje ô 10 stuks voor
maar 18 cent met daarop nog eens

10c/o korting l

Elk 3e pak

ZELF'V. WASMIDDEL
GRATIS
Niets te bleken - niets te blauwen!
De Gruyter's Zelfwerkend Wasmiddel
spaart was én werk. Nu betekent elk
derde pak 'n besparing van 42 of 81 et. l

GEBRADEN

gehaktballen
van 99 csnt

voor ceni
Op zo'n makkelijk blik met 'n kwartet
gehaktballen in smeuïge braadjus deze
week 14 et. extra neem-mee-voordeel.

«107191

voor 10°/o korting. Óók bij de weekreclames

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur-van nieuwe' Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak."' R:

Thorbeckestr:' 17, teil'! 3283

D.W.deBjjIINachenius
Oogarts

AFWEZIG
tot l augustus

WONINGRUIL Amstel-
veen Zandvoort. Aang.
HUIS op zeer goede stand,
bev. gr. suite, keuk, 2 wc's
3 slpk., badk., -balc., zold,
keld., gar., voor en • achter-
tuin. Gevr. eenzelfde of
kl. huis. Br. nr. 5404" bur.
Zandv, Courant. ,..'„ " .,

ZIT;SLAAPK_A.ACBR__gevr.
met modern" "cômförtT niet
op 't noorden, voor oudere
dame, enige weken eind
jüli-begin aug. bij dame
alleen of kinderl. echtp.
Geen -.beroepspension. Br.
ond. nr. 5403 bur, Z.Crt.

Ervaren
STRANDSERVBBRSTER"
zoekt werk. Tel. 2515.

JONGEMAN zoekt vakan-
tiewerk. Br. no. 5405 bur.
Zandv. Courant.

Gevr, voor Amsterdam:
MEISJE v.d.e.n. in kl.
gez., werkster aanw. Reis-
kosten worden vergoed.
Aanm. mevr. Feibus, 'tijd:
Hotel Bouwes Zandvoort.

Werkster g«r.
voor eén.'-''paari middagen
p.w.'"'f 2,50 perA'üur. Br.
nr; 5401 bur. zr-Crt.'''"""

MEISJE GEVR. voor de
huish. voor de dag.
Emmawcg- 19 *. > <. " •

Nette JONGEMAN gevr.
die het uitdeuken van
autoplaatwerK wil leren.
Aanm. Diaconiehuisstr. 9,
telefoon 2373. '

BADGEYSER te koop.
Vinkenstraat 42, tel. 3341.

TE KOOP: LAMBRETTA
SCOOTER. Haltestraat 39
na 6 uur.
Te koop: 2 LIGSTOELEN
i.pr.st.
Te bevr. Dorpsplein 11.

Partij BETONTEGELS te
koop ƒ 0,25 p. st. Te bevr
Mak. S. Attema & 2n,
Hogeweg 64, tel. 2715.

Te koop gevr.: 2 persoons
OPKLAPBER m. toebeh.
en l pers. bed. Br. ond. Air
5402 bur. Z. Crt., . S

WIE MIST- ongecastr. cy-
perse kater, 12 jaar, op
15 juli jl. 's avonds half
12' aangereden ter noogte
van het politiebureau. lul.
Dierenbescherming, JEHEü-

post Koningstraat 95.

Voor ttn fprftht gtluid:
d* Zandvoortte Cturant

Ons blad wil:
• Actueel nieuwi geven

van velerlei aard;
• Zijn kritiiche en stl-

mulerende taak eerlijk
vervullen;

• Een tikje spot en hu-
mor niet vergeten
Zandvoortse Courant •

Achterweg J - Telef. mts
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Terugblik op een tragedie
28 jaar geleden begon de Spaanse burgeroorlog

Op 17 juli 1936 heerstte In Spaans-Marokko een ongewone militaire bedrijvigheid.
Militairen van het vreemdelingenlegioen — meest Moorse troepen — begaven zich
naar de strategische punten. In de steden Tetoean en Ceuta patrouilleerden zwaar
bewapende soldaten door de straten. Het was natuurlijk duidelijk, dat deze huursol-
daten en koloniale troepen dit alles niet op eigen houtje deden. Neen, al deze ak-
ties hadden plaats op bevel van een militair: generaal Franco. De daaropvolgende
dag vonden soortgelijke gebeurtenissen plaats in Spanje zelf. In vrijwel alle
grote steden werden pogingen gedaan om, in naam van Franco, de macht In handen
te krijgen. Het bleek echter al spoedig, dat Franco de kracht van de Spaanse re-
gering had onderschat. De opstand, die in enkele dagen had moeten slagen, werd 't
begin van een afschuwelijke burgeroorlog, die tot 1939 zou duren.

Rust had het Spaanse volk 'al sinds jaren
niet gekend. Verschillende groeperingen
stonden fel tegenover elkaar. Stakingen,
onlusten, straatoproer, plundering, brand-
schatting — het waren veel ^voorkomende
verschijnselen in Spanje. Er ging geen
dag voorbij, waarop niet een of andere
manifestatie plaats vond. Het land had
koning Alfonso weggestuurd. Bij de ge-
meenteraadsverkiezingen op 12 april 1931
behaalden de republikeinen zo'n grote
overwinning, dat Alfonso XIII het raad-
zaam vond heen te gaan en reeds de 14e
april was Spanje een republiek. Een re-
gering, waarin voorlopig alle partijen zit-
ting hadden, nam het bewind in handen.
Maar spoedig begonnen de tegenstellingen
zich scherp af te tekenen. Er kwam een
nieuwe grondwet. In deze grondwet werd
o.m. de positie van de r.k. kerk geregeld.
De r.k. kerk had in het staatsbestel een
grote rol gespeeld. In de nieuwe grond-
wet werd de positie der kerk scherp af-
gebakend. De r.k. kerk werd niet meer
als de staatskerk erkend. De slaat zou
hierdoor ook niet langer de kerk en haar
instellingen begunstigen. Op 2 juni 1933
werd bepaald, dat de eigendommen der
godsdienstige orden zouden worden gecon-
fisceeid.

Deze poging om de verhouding tussen
kerk en staat te normaliseren, is één van de
voornaamste oorzaken geweest, van het
steeds extremer wordende verzet van de
zijde van uiterst rechtse groeperingen te-
gen het republikeinse bewind.
• Toea de republikeinen en socialisten bij
de verkiezingen in 1936 een grote stem-
busoverwinning behaalden — wél een be-
wijs overigens, dat het Spaanse volk in
overgrote meerderheid achter het démo-
cratische bewind stond — gingen de extre-
misten van rechts tot gewelddaden over.
Gewelddaden, die even gewelddadige reac-
ties uitlokten van uiterst linkse groepe-
ringen. Er braken plaatselijke opstanden
uit, die de regering echter wist te be-
dwingen.

Het grootste gevaar dreigde echter van
de zijde van de hogere legerofficieren, de
grootgrondbezitters en de hogere geeste-
lijkheid. Zij waren de feitelijke aanstich-
ters van de militaire revolte in juli 1936.

De opstand begon, tekenend genoeg niet
in Spanje, maar in de Spaanse kolonie
Marokko. Hier wist generaal Franco de
macht in handen te nemen met behulp van
Inheemse troepen.

Het moederland reageerde echter anders
op deze uitdaging. Het werd al snel dui-
delijk, dat de regering niet zo machteloos
was als in het Franco-kamp werd aange-
nomen. Een groot deel van het Spaanse

volk bleef de wettig gekozen regering
trouw. Kort na het uitbreken van de op-
stand kreeg Franco weliswaar grote de-
len van zuidwest-Spanje en In het noorden
de steden Burgos en Saragossa in han-
den, maar de hoofdstad Madrid, Barcelo-
na en Valencia bleven de regering steu-
nen, evenals de vloot. '

Zonder inmenging van Hitler-Duitsland
en het Italië van Mussolini, zou generaal
Franco de strijd tegen het republikeins-
democratische bewind, waarschijnlijk heb-
ben verloren. Voor Hitler en Mussolini be-
tekende Spanje een prachtig oefenterrein
voor hun militaire aspiraties en Franco
een waardevol bondgenoot. Hun interven-
tie was illegaal, want officieel hadden de
grote mogendheden zich gebonden aan het
z.g. non-interventiepact. Een pact, dat tus-
sen Frankrijk, Engeland, de Sovjet-Unie,
Duitsland, Italië en Portugal op 19 febru-
ari 1937 was gesloten, waarbij deze lan-
den beloofden in Spanje geen partij te
zullen kiezen. Zelfs werd besloten om rond
het Iberische schiereiland een cordon van
oorlogsschepen te leggen om iedere inmen-
ging te voorkomen.

Toen Duitsland en Italië dit internatio-
nale accoord schonden en Franco militair
gingen steunen, bleken de andere weste-
lijke landen te bevreesd om zich openlijk
tegen deze contractbreuk te verzetten.

De regeringen van Engeland en Frank-
rijk waren bang zich aan de Spaanse fu-
rie te branden, dit in tegenstelling tot de
bevolking in het westen — ook in ons
land — die met sympathie en daad achter
het Spaanse volk stond.

Rusland toonde zich driester en bood de
"regering in Madrid — tegen betaling! —
wapens en munitie aan.

Maar bij de wapenleveranties van Duits-
land en Italië aan Franco, zonk deze steun
in het niet. Volledig bewapende Italiaanse
divisies stonden op Spaanse bodem en
Duitse vliegtuigen met Duitse bemanning
bombardeerden de Spaanse steden en de
burgerbevolking. Het afgrijselijke bom-
bardement op Geurnica spreekt nog al-
tijd tot onze verbeelding.

In de loop van 1937 nam de strijd in
hevigheid toe, de burgeroorlog toonde
haar trieste gelaat aan de wereld. Over
en weer werden afschuwelijke- wreedheden
gepleegd. Vaders ^vochten tegen zonen,
kinderen tegen hun ouders, geestelijken
tegen geestelijken.

Franco opereerde vanuit Burgos en
trachtte zijn gebied uit te breiden. Hij
slaagde er in noord en zuidwest met el-
kaar te verbinden en tot in de voorsteden
van Madrid door te dringen. Maar onder
leiding van generaal Miaja Cassado en

ZATERDAG 15 JULI - Het gaat inder-
daad niet zo best met het weer, mensen.
Maar ik kan er toch ook niks aan doen?'
Ze beginnen me hier aan het strand al
zo'n beetje nijdig aan te kijken als er
weer eens een plensbui komt. En dat
wordt er met die vijfdaagse werkweek
natuurlijk niet beter op. Vroeger had je
een beroerde zondag als het weer slecht
was, maar nu zijn het
twee dagen en die zijn
moeilijk door te komen
als 't niet wil lukken!
Tja, de zomer viel dit
jaar zeker op l en 2 ju-
li. Misschien moeten we
het daar mee doen.
ZONDAG 16 JULI -
We zitten met z'n allen
in de tent, Jans, Joost
(plus weer eens een
grietje, maar dat valt
bij hem niet meer op)
een stelletje gasten en
ik. We drinken koffie

• en bespreken de toe-
stand. De kranten
schreven: hier en daar
een bui. Nou, ik kan u
vertellen, mensen, dat
die buien ook daar waren, maar hier vie-
len ze er losjesweg uit, hoor! En er is nog
een vliegmachine door de bliksem getrof-
fen ook. Heus, je krijgt er geen hoogte
meer van. En de mensen gaan zich on-
derhand vervelen en worden sjagrijnig.

Vannacht hebben ze er zo ongeveer Wild
West van gemaakt. Woonwagenbewoners
wilden een Duitse politieman, die hier met
vakantie was, een waardeloos klokje in
z'n. maag duwen. (Figuurlijk gesproken
dan hoor!) Dat nam de Schupo niet en
toen werd-le maar even, staande op het
smalle richeltje onder het portier van hun

auto, door de Parallelweg gesleurd. Wel
een mooie reklame voor Zandvoort! Enfin,
die woonwagenbewoners waren geen Zand-
voorters. Gelukkig maar, je zou je dood
generen. U begrijpt het zeker al? We
hebben vandaag de stoelen maar laten
staan tussen de touwen, want er schijnt
een hoop wind te komen ook.

MAANDAG 17 JULI - Wij willen wel
goed, maar het weer
doet er niet aan mee.
't Is weer uit met Joost
en dat grietje, waar ik
't gisteren over had.
Toen ik_er wat van zei,
merkte de lummel leuk-
weg op: „Ome Bas, je
bent toch ook eens jong
geweest?" Jawel, zei ik,
maar ik was geen gros-
sier in meisjes.
DINSDAG 18 JULI -
Nou is 't zelfs koud. Ik
geloof dat 't nu alleen
in Madrid warm weer
is. Maar daar hebben
we hier helemaal niks
aan. De wind zit ver-
keerd. De mensen zit-
ten met wollen baddoe-

ken in de tent.' Vanmocgen gingen er nog
een paar te water. Ze zeiden dat het wa-
ter lekker was, maar ze waren ondertus-
sen helemaal blauw en ze bibberden als
juffershondjes! Maar altijd maakt de kof-
fie van Jans alles weer goed.

WOENSDAG 19 JULI - De hoge-druk-
ruggen laten verstek gaan. Vanavond is
er vuurwerk.

DONDERDAG 20 JULI — Misschien
wordt het met augustus goed. Het vuur-
werk trok meer belangstelling dan vorige
week.' Jans zegt dat de meisjes dol zijn op
vuurwerk. „Ja, ja", zei Joost geheimzin-
n*ff' STOELEMAN.

niet te .vergeten de bekwame minister van
defensie Prieto boden de regeringstroe-
pen krachtige tegenstand. Een grote
stroom van vrijwilligers kwam het land
binnen. Samengevoegd in de „internatio-
nale brigade" vormden de buitenlanders
een welkome versterking van de rege-
ringsgetrouwen. Offensief en tegenoffen-
sief wisselden elkaar af. Franco kreeg
steeds meer voertuigen, automatische wa-
pens en vliegtuigen uit de as-landen.

Soms leek het er op, dat de Spaanse
burgeroorlog zou uitgroeien tot een we-
reldconflict. Toen het Duitse oorlogsschip
„Deutschland" door republikeinen werd
gebombardeerd trokken Duitsland en Ita-
lië zich tijdelijk terug uit het non-lnter-
ventiepact. Het incident werd bijgelegd.
Toen echter opnieuw een Duits oorlogs-
schip werd aangevallen was de breuk vol-
komen en was van „niet-inmenging" van
de zijde der as-mogendheden — zo die ei
was — geen sprake mee>.

In 1937 vielen, Franse, Engelse en Rus-
sische koopvaardijschepen ten offer aan
torpedo's van „onbekende" duikboten. De
zeemogendheden, ook Nederland, besloten
hun koopvaarders te laten konvooieren.
Engeland beschouwde elk onderzeeër,
die onwettig opereerde, als een „zeerover"
en was vastbesloten overeenkomstig te
handelen. Op' 26 januari 1939 veroverde
Franco Barcelona en op 28 maart Madrid.
De Spaanse regering viel. Een „Nationale
verdedigingsraad" trachtte nog van uit
Valencia de strijd voort te zetten. Tever-
geefs, Valencia capituleerde op 29 maart
1939. Franco was heer en meester in
Spanje.

De Spaanse dictator toonde zich dank-
baar voor de hulp die hem door de fascis-
ten en nationaal-socialisten was verleend.
In de tweede wereldoorlog, die een paar
maanden later uitbrak, trad Spanje toe tot
het Anti-komminternpact (met Duitsland,
Japan en Italië). De generaal wenste Hit-
ler geluk met zijn overwinningen. Een
Spaanse blauwe divisie vocht aan het
Oostfront aan de zijde van de Duitsers.
Spanje werd een verzamelplaats van Duit-
se spionnen, die vandaar uit o.m. de ge-
allieerde vlootbewegingen bij Gibraltar
volgden. Zelfs toen Italië de zijde der ge-
allieerden koos, konden Italiaanse oorlogs-
schepen, die nog aan de kant van Musso-
lini vochten, een goed heenkomen vinden
in de Spaanse havens. Franco wist echter
tijdig bakzeil te halen. Op een sluwe ma-
nier distancieerde hij zich van zijn
verliezende vrienden. En thans lijkt het er
op of de democratische' mogendheden , al-
les hebben vergeven en vergeten". Een an-
der gevaar echter is voor Franco veel
dreigender en veel reëler. Zijn eigen volk
komt in beweging.- Aarzelend nog, maar
steeds meer merkbaar.

KOM

Een eeuw geleden wist een jonge man, die schilder werd, dat hij in
Annie het algemeen een bohemienleven teyemoet ging, waarin hij van de

p - hand in de tand en vaak van de wind sou moeten leven. Schrijven
en dichten u,as toen, ook al weer generaliserend gesproken, geen

Verschoor vak, maar iets tussen een liefhebberij en een roeping en men begon
er gelden aan, als er geen andere middelen van bestaan waren. Er

waren enkele merkwaardige uitzonderingen. Eén er van was liet zoontje van een
half mislukte schoenmaker in het Deense stadje Odensee, die, omdat hij zich voor-
genoinen had beroemd te worden, op zijn veertiende jaar zijn op de groei gemaakte
communicantenpak aantrok, de te lange broekspijpen in zijn vaders laarzen opborg,
naar Kopenhagen toog en zo uitgedost bij de prima ballerina van de koninklijke
schouwburg binnenstapte om te vragen of hij haar eens iets mocht voordansen. "Wij
weten dat alles uit de autobiografie die hij later schreef en die „Het Sprookje van
mijn Leven" heet door Hans Christiaan Andersen. Het was inderdaad een sprookje.
Maar zulke sprookjes zijn in onze eeuw veel minder zeldzaam. Niet doordat het
aantal goede feeën of kaboutertjes zo sterk is toegenomen, maar mt twee zeer ra-
tionele oorsaken: de democratisering van onze cultuur en de veel systematischer
commercialisering van elk talent in de ruimste zin: van pin-up girls tot Picasso,
van Frangoise Sagan tot Charley Cliaplin. Deze ontwikkeling heeft het leven van
de begaafde mens in een zeer irrationele en onzekere sfeer gebracht, de quiy-
achtige sfeer van de grote kansen, de kans op de sterrenloopbaan en de bestseller,
de oskars, de prijzen, de premies, de •plotselinge roem bij een eerste tentoonstelling,
niet door een langzaam en moeizaam opgebouwd kunnen, maar door het anders-
dan-anders, dat terecht, of ten onrechte oorspronkelijk genoemd wordt. Sprookjes
om van te smullen voor de damesbladen, vooral als ze op de troon van Monaco ein-
digen; maar ten slotte totaal verzakelijkte sprookjes, aan het eind waarvan niet
de koningsdochter, maar het bankconto wenkt.

Politie waarschuwt
De wnd. korpschef van de Zandvoortse po-
Htie waarschuwt inwoners en badgasten
in te gaan op aanbiedingen van personen,
die horloges te koop aanbieden.

Tevens verzoekt genoemde korpschef,
geen onafgesloten auto's te parkeren. Het
komt herhaaldelijk voor, dat men de ge-
hele nacht zijn auto onafgesloten laat
staan, terwijl zich daarin soms waarde-
volle voorwerpen bevinden.

Collecte voor bejaardentrip
In de komende week organiseert „Het Co-
mité Ouden van Dagen Zandvoort" een
huis-aan-huiscollecte, waarvan de op-
brengst bestemd is voor het jaarlijkse uit-
stapje van de Zandvoortse bejaarden. Ook
giften bij de Twentsche Bank, ten name
van het comité, zijn hartelijk welkom.

B. en W. willen

Eén miljoen gulden lenen
vóór de financiering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie

Door tussenkomst van F. Berger en Co.
te Amsterdam ontvingen b. en w. van de
Rijkspostspaarbank te Amsterdam een
aanbieding voor de verstrekking van een
geldlening groot ƒ 1.000.000,— op te ne-
men op l december 1961, waarvoor als
geldgever optreedt de Postcneque- en giro-
dienst. De looptijd dier leening is 30 jaar,
de koers 100%, terwijl de rente 4V8% be-
draagt. De aflossing zal plaats hebben in
dertig zoveel mogelijk gelijke termijnen.

Vervroegde aflossing is in de eerste tien
jaar niet mogelijk, de daarop volgendp
vijf jaren is versterkte of gehele aflossing
toegestaan tegen de koers van 10H/2% en
gedurende de verdere looptijd tegen de
koers van 101%, een en ander met inacht-
neming van een opzeggingstermijn van
drie maanden en slechts op de jaarlijkse
aflossingsdag.

Bij aanvaarding der aanbieding zal het
leningsbedrag worden aangewend voor de
verdere financiering van de bouw van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Conform het advies van de commissie
van bijstand voor de financiën c.a. stellen
b. en w. de raad voor deze geldlening a
ƒ 1.000.000,— aan te gaan.

*
De in 1942 vastgestelde en in 1947 gewij-
zigde instructie voor het hoofd van het
gemeentelijk verzorgingshuis is verouderd
en dient aangepast te worden aan de
sindsdien veranderde omstandigheden, als-
mede aan de ondervindingen, welke in de
praktijk bij de toepassing van deze in-
structie zijn opgedaan. Tevens dienen eni-
ge redaktieverbeteringen te worden aan-
gebracht.

Met het oog hierop is — in overleg met
het bestuur van de gemeentelijke instel-
ling voor maatschappelijk hulpbetoon, de
wethouder van sociale zaken en de direc-
teur van die dienst — een nieuwe Instruc-
tie ontworpen.

De belangrijkste verschillen met de
thans geldende instructie kunnen als volgt
worden toegelicht:

Artikel 7 (oud): deze bepaling is ge-
schrapt, omdat het bestuur van oordeel is,
dat huishoudelijke werkzaamheden door
de bewoners op basis van vrijwilligheid
dienen te geschieden. Bovendien staan de
bewoners hun A.O.W.-uitkering aan de in-
stelling af;

Artikel 8 (nieuw): het wordt wenselijk
geacht, dat óók ingeval van niet-langdurl-
ge of ernstige ziekte de geestelijke ver-
zorgers moeten worden gewaarschuwd;

Artikel 9 (nieuw): het wordt niet no-
dig geacht, dat het hoofd een „spreekuur"
houdt. De bewoners, die hem wensen te
spreken, kunnen daartoe een verzoek
doen;

Artikel 12a (nieuw): de ondervinding

heeft geleerd, dat het wenselijk is nadruk-
kelijk vast te stellen op hoeveel vertrek-
ken in het huis het hoofd recht heeft en
dat hij en zijn echtegenote beiden de maal-
tijden als regel gezamenlijk met de be-
woners moeten gebruiken;

Artikel 12b (nieuw): het wordt niet
meer dan billijk geachte, dat de logé's
voor hun verblijf in het huis.een vergoe-
ding betalen. Een bepaling van deze strek-
king ontbreekt in de tegenwoordige in-
structie;

Artikel 13 (nieuw): 1. het vakantiever-
lof van één week is, gelet op het aantal
vakantiedagen van het andere gemeente-
personeel, te weinig, zodat wordt voorge-
steld dit op 15 dagen voor het hoofd en
zijn echtgenote samen te bepalen;

2. het recht van het echtpaar op één
vrije dag per week dient uitdrukkelijk te
worden toegekend;

3. het bestuur acht het redelijk, dat het
echtpaar op één van de hier genoemde
feestdagen geen dienst behoeft te doen;

Artikel 14 (nieuw): het is mogelijk, dat
over de uitlegging van de instructie ver-
schil van mening kan ontstaan. Daarom
zijn b. en w. als „beroepsinstantie" aan-
gewezen.

Het college vraagt de raad deze nieuwe
instructie goed te keuren.

*
De rijwielbergplaats bij de Wim Gerten-
bachschool (o.u.l.o.) dient te worden ver-
groot. Deze bergplaats kwam tot stand te-
gelijkertijd met het schoolgebouw. Terwijl
dit gebouw, daterend uit 1956, reeds met
twee leslokalen werd uitgebreid en de
school sindsdien bovendien nog de beschik-
king verkreeg over drie noodlokalen, heeft
de bergplaats haar oorspronkelijke vorm
behouden.

Bedoelde ruimte biedt momenteel plaats
voor 142 rijwielen, hetgeen bij het tegen-
woordige leerlingencijfer van ruim 3000
uiteraard te gering is.

In verband hiermede heeft architect B.
J. J. M. Stevens te Haarlem in opdracht
van b. en w. een plan voor een uitbrei-
ding van de bergplaats ontworpen. Bij
verwezenlijking hiervan, waarmede een
bedrag van ƒ 16.100 gemoeid is, zou de
school de beschikking verkrijgen over een
bewaarplaats voor 296 fietsen.

De inspecteur van het lager onderwijs
en de commissie van bijstand voor de fi-
nanciën c.a. gaan met dit plan akkoord,
zij het, dat één der leden van de commis-
sie zich zijn stem wenste voor te behouden.

B. en w. zijn van mening, dat aan het
bouwplan van genoemde architect uitvoe-
ring moet worden gegeven. Zij stellen de
raad voor hiertoe te besluiten en een kre-
diet te voteren gelijk aan bovengenoemd
bedrag.

Leerlingen namen afscheid
Vrijdagavond werd in de gymnastiekzaal
van de Hannie Schaftschool in aanwezig-
heid van ouders en leerkrachten, afscheid
genomen van de leerlingen van de zesde
klasse.

De avond werd geopend door de voor-
zitter van de Oudercommissie, de heer Ha-
mann.

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst
werd door de leerlingen van de school ver-
zorgd met sketches, muziek en voor-
dracht. Met vaart en enthousiasme wer-
den de verschillende nummers ten tonele
gebracht.

Na de pauze volgde het officiële gedeel-
te. Het Hoofd van de Hannie Schaft-
school, de heer Van Ekeren, sprak de leer-
lingen toe, waarna hij de diploma's ult-
reikte. Tïllke leerling ontving tevens een
aardige siertegel als herinnering aan de
school.

Raadsagenda
Agenda voor de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Zandvoort, op
maandag 24 juli 1961, om 20 uur.
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen enz.
4. Verhuur gemeentelijke varkenshokken.
5. Vernieuwing afscheiding sportterrein

„Duintjesveld".
6. Besluit ex art., 4e lid van de "Woning-

wet (bepalen, dat een herziening van
het uitbreidingsplan enz. in voorberel-
ding is).

7. Vaststelling huurprijzen voor de wo-
ningen Kruisweg 13 en 15.

8. Treffen voorzieningen aan de W. H.
Suringarschool (openbaar kleuteren- -
derwijs).

9. Uitbreiding rijwielbewaarplaats bij de
W. Gertenbachschool (o.u.l.o.).

10. Aangaan van een vaste geldlening ad
ƒ 1.000.000,—.

11. Vaststellen nieuwe instructie voor het
hoofd van het gemeentelijk verzor-
gingshuis.

12. Rondvraag.

Burgerlijke Stand
14 juli-20 juli 1961

Geboren: Af ra Johanna Maria d.v. M.
J. Vleeshouwers en J. de Boer; Jacqueline
d.v. D.. Delies en D. van der Mije; Yolanda
Simone, d.v. C. J. Versteege en J. M. G.
Soeting; Nelly Gerda, d.v. J. Moll en D.
Keur.

Ondertrouwd: Willem Dirk van Duijn
en Elisabeth Maria Catharina Bos.

Gehuwd: Benno Berrier en Maria Hen-
rica Smids; Johan Hendrik Maria Berg
en Alida Clara Sebregts; Robbert van Vel-
zen en Aleida Lulei.
Geboren buiten de gemeente: Geert Jaxon
z.v. J. J. Deelman en C. Davids; Neill
Evan, z.v. P. C. André de la Porte en C.
A. Saslow; Hans, z.v. J. Hekkers en M.
Boonstra.

Watergettfden
h.w. l.w.

Juli
23 11.11
24 -.-

0.50
1.48

h.w.

6.30 23.42 19.—
7.30 12.24 20.30

25 0.50 9.00 13.27 21.30
26 1.48 9.30 14.21 22.30
27 2.37 10.30 15.10 23.—
28 3.26 11.30 15.57 24.-
29 4.14 12.— 16.47 —.-
Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
15.00-21.30
3.30-10.30
5.00-11.30
5.30-12.30
6.30-13.—
7.30-14.—
8.00-14.30

Mije KCzn

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

's Avonds geopend.
Komt u dan op uw gemak eens kijken



In de Raad van a.s. dinsdag

Verordening wijzigen
van regeling schadevergoeding

Blijkens een mededeling van het minis-
terie van Volkshuisvesting en Bouwmjver-
heid wordt het wenselijk geoordeeld, dat
de „Schadevergoedmgsverordemng" van
toepassing wordt verklaard op de 2e par-
tiele wijziging van het Wederopbouwplan-
zeereep-midden, vastgesteld door de raad
bij besluit van 20 december 1960, no. 4.

Degenen, die tegen dit wijzigingsplan be-
zwaren hebben ingediend en eventuele an-
dere belanghebbenden kunnen zich dan —
indien zij van oordeel zijn dat zij door de
vaststelling van dit wijzigingsplan oneven-
redige schade hebben — tot de raad wen-
den met een gemotiveerd veizoek die
schade en een daarvoor toe te kennen
redelijke schadevergoeding vast te stellen.

Een dergelijke van-toepassing-verklaring
zou een spoedige totstandkoming van de
ministeriele goedkeuring op de wijziging
van het wederopbouwplan kunnen bevor-
deren.

Volgens 't college is er geen bezwaar te-
gen aan de suggestie van het ministerie
gevolg te geven, niet alleen ten aanzien
van de genoemde 2de paitiele wijziging,
doch tevens met betrekking tot het raads-
besluit van 4 apnl 1961, waarbij de 3e
pattiele wijziging van het wederopbouw-
plan-zeereep-midden werd vastgesteld. Het
komt het college n.l. redelijk voor, dat de
eigenaren van m een wederopbouwplan en
in een uitbreidingsplan gelegen percelen,
dezelfde rechten hebben.

Daarvoor is echter nodig een wijziging
van de ,.Schadevergoedingsverordening".

Deze verordening beschouwt n.l. als
„stedebouwkundige maatregelen", waarop
zij van toepassing verklaard kan worden:
een rooilijn, een bouwverbod, een ultbrel-
dingsplan of voorschriften als bedoeld in
artikel 43 van de Woningwet. Een weder-
opbouwplan wordt hier niet genoemd.

B. en W. stellen 8aarom voor in de eer-
ste plaats artikel l van de Schadevergoe-
dingsverordening zodanig te wijzigen, dat
daarin voortaan wordt verstaan onder:
Stedebouwkundige maatregel •
een rooilijn, een bouwverbod, een uitbrei-
dingsplan, voorschriften als bedoeld in ar-
tikel 43 van de Woningwet of een weder-
opbouwplan.
Wederopbouwplan :
een overeenkomstig paragraaf l van de
Wederopbouwwet totstandgekomen en
goedgekeurd Wederopbouwplan, dan wel
een krachtens artikel 31 van die wet daar-
mede gelijkgesteld Wederopbouwplan, met
eventueel daarbij behorende bebouwings-
voorschriften.

Voorts stellen zij de raad voor de Scha-
devergoedingsverordemng van toepassing
te verklaren op de 2e en de 3e partiële
wijziging van het wederopbouwplan-zee-
reep-midden.

Het wordt noodzakelijk geacht, dat in de
W. H. Surmgarschool — een openbare
kleuterschool — enige voorzieningen wor-
den getroffen. , , ,

In hoofdzaak betreffen deze voorzienin-
gen: het verwijderen van drie urinoirs,
waarvoor in de plaats drie waterclosets;
het aanbrengen van aanrechten met twee
gootstenen in de drie werklokalen; het
plaatsen van een. gasgeyser; het aanbren-
gen van boekenplanken aan de achterzijde
van de losse kasten in de drie werkloka-
len; het moderniseren van twee kasten in
het speellokaal.

De totale kosten worden door de dienst
van publieke
ƒ 4.900,-

werken begroot op rond

De inspectrice van het kleuteronderwijs
heeft meegedeeld met een en ander ak-

S A L O N

" Internationale coiffures
Manicure — Teinture

American Ten mmute Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

koord te gaan. Ook de commissie van bij-
stand voor de financiën c.a. heeft terzake
gunstig geadviseerd.

Het college stelt de dames en heren
raadsleden voor een krediet van ƒ 4900,—
beschikbaar te stellen.

In de raadsvergadering van 24 jan. 1961
bleek de raad niet bereid te zijn het voor-
stel van b. en w. tot het instellen van een
vordering tot ontruiming van de acht var-
kenshokken binnen het circuit, zonder
meer te aanvaarden. Dit was aanleiding
voor het college het voorstel terug te ne-
men, met de bedoeling deze aangelegen-
heid, met name wat betreft het verrichten
van noodzakelijke onderhoudswerken san
de hokken door de gemeente, nog eens te
bezien.

Blijkens een rapport van de dienst van

.
publieke werken moeten inderdaad enige
reparaties aan de hokken worden ultge-
voerd. Het dak vertoont enkele gebreken,
terwijl één der schoorstenen vernieuwd
moet worden. Aan de dienst van publieke
werken is inmiddels opdracht gegeven de
reparaties te verrichten.

Voorts hebben b. en w. het bedrag der
huur aan een nader • onderzoek onderwor-
pen. De vroegere huurprijs ad ƒ 6,75 per
maand bleek te laag.

Het college stelt thans voor de hokken,
gerekend met ingang van l januari 1961,
opnieuw te verhuren voor ƒ 12 per maand
onder nader door hen te stellen voor-
waarden.

Blijkens een rapport van de directeur van
de dienst voor publieke werken verkeert
de afrastering rondom 't sportpark'Duln-
tjesveld in een zó slechte conditie, dat al-
gehele vernieuwing noodzakelijk wordt ge-
acht. De directeur raamt de kosten daar-
van op ƒ 13.250,—.
Overeenkomstig de adviezen van de com-
missies van bijstand, voor publieke wer-
ken c.a. en voor de_ financiën c.a. stellen
b. en w. de vroede'n voor tot deze ver-
nieuwing te besluiten en daarvoor een kre-
diet van ƒ 13.250,—.-beschikbaar te stel-
len.

Weinig fantasie en variatie
in het vuurwerk

Voor de tweede maal in dit seizoen, waarin het weer hardnekkig herfstachtlg blijft,
werd woensdagavond j 1. onder auspiciën van Touring Zandvoort een vuurwerk op
het strand afgestoken. Was de publieke belangstelling vorige week woensdag nihil
te noemen, ditmaal was er sprake van een „redelijk aantal" kijklustigen, ofschoon
er hier en daar nog wel wat — om het zo te mogen uitdrukken „ lege" plaatsen
te zien waren! .

Het moet ons daarom eens van het hart
dat men — met alle respect voor de goede
wil om het publiek in dit kille zomer-
seizoen wat verwarmend vermaak te Die-
den — toch weinig fantasie en zin voor j
variatie aan de dag legt met deze vuur-
werken. Van verschillende zijden werd de
opmerking gemaakt: 't Is altijd hetzelfde,
die vuurwerken lijken allemaal op elkaar!
Nu kunnen de organisatoren wel zeggen
dat er altijd critiek is en dat het niet gauw
goed is, (!) dat neemt niet weg dat er in
de gemaakte opmerkingen veel waars zit.
Het wil ons voorkomen dat de techniek
van dit soort vuurwerken langzamerhand
aan 't verstarren is. Het zal uitermate
moeilijk zijn het nogal verwende en veel-
eisende publiek steeds iets nieuws op dit
gebied te brengen. Wij voor ons vinden het
schouwspel van de gekleurde vuureffecten
tegen de achtergrond van.de zee altijd nog
werjioeiend en de< moeite van het naar dê
boulevard 'gaan' waard. Maar wij zulléiF
heus geen'doorgewinterde pessimisten, wor~
den- genoemd, wanneer wij voorspellen dat
de; belangstelling iedere woensdagavond
geringer zal worden, als mea er met voor
zorgt dit' amusement te ontdoen van de
tendenz naar „zuinigheid", die schriel gaat
aandoen.

rende knallen aan het publiek kenbaar ge-

Een reklame-vuurwerk, • waarvan de
kosten toch zeker voor een. groot deel zul-
len gedekt zijn — kan meer allure hebben.
Het bedrijfsleven moet er m het aanprtj-
zen van zijn produkten ook steeds op be-
dacht zijn origineel en actueel te zijn. Mis-
schien zou men er eens naar kunnen stre-
ven wat nadrukkelijker in de (donder)bus
te blazen!

Intussen waren ook woensdag j.l. de
weersomstandigheden klokslag tien uur
gunstig te noemen. De razendsnelle
vuurpijlen gingen met groot vertoon van
lawaai het luchtruim in en de sissende
gouden regen plus klaterende watervallen
functioneerden weer naar behoren. Van-
zelf sprekend waren daar ook tussendoor de
rode en groene vuurpotten, die hun rook
over het dorp lieten waaien op de straffe
wester bries. Als een oude bekende roei da
het olifantje weer z'n staart en liet de te-
legrambesteller z'n vuurspoor van paal tot
paal snellen.

De goede eigenschappen van pepermunt
en rookartikelen werden weer eens met
fraai gekleurde sterrenregens en dave-

Zeepost „.,

Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden._ De data, waarop de cor-
respondentie uiterlijk ter post moet zijn
bezorgd, staan achter de naam van het
schip vermeld. i

i
Ver. Staten van Amerika: "sa. Queen Ma-
, ry, 23 juli,--en ms. Soestdi jk; "'26 juli.' -

Argentinië: ms. Artillero, 23 juli en
ms. Alnati, 25 juli. ,., -, .x,

Australië: ss. Amerskerk, 25 juli. ; , t
Brazilië: ms. Alnatir.25~ juli en '

ms. „Liebenstein", 27 juli. • ' '
Brits Oost-Afrika: ms. Afrlca, 27 juli.
Canada: ms. Valeria, 26 juli.
Chili: ms. Rheinland, 27 juli.
Ned. Antillen: ss Roepat, 25 juli.
Ned. Nw. Guinea: ms Schelde Lloyd, 26/7.
Nieuw Zeeland: ss. Haparingi, 23 juli.
Suriname: ms. Willemstad, 26 juli.
Unie van Zuid Afrika en Z.W.-Afrika:

ms. Stirling Castle, 23 juli en
'Z.W. Afrika: ss. Almdijk,, 25 Juli.

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

Na lesing van de von-
ge Impressies zal het u
opgevallen zijn dat bij
onze eerste indt ukken
nog geen woord over 't
dorp Zandvoort is ge-
schreven. Voor we daar
toe overgaan brengen

we u de volgende punten nogeens in her-
mnenng:

a. Het loas herfst, toen we hier aan-
kwamen;

b. het stormde;
c. de zee ging te keer als een profetes

in oudtestamentisch gewaad;
d. wij raakten overtuigd van haar

grootheid en erkende haar als een
wezenlijk deel van onsself.

In deze en hopelijk vele volgende „sleu-
teltjes" sullen we dus vaak terugvallen
op de zee, zoals op Van Dale.

Welaan, Zandvoort.
Stilzwijgend liepen we naar het dorp

onder de bomen van de Kostverloren-
straat. Hier en daar herinnerden de hui-
zen zich weemoedig de eerste auto's uit
hun jeugd. De zon sloeg brongen munt uit
de bomen en struiken. Plezierig sliften on-
ze schoenen over het mozaïeke trottoir.

Vanaf de Kostverloren leek de Zeestraat
een open deur.

De Haltestraat was de historische voort-
zetting van de Kostverloren. Veel winkel-
puien waren uit de tijd, dat Ot en Sien
'bestsellers' waren. Het was in die tijd,
dat de kleine middenstanders zich zo ne-
deng mogelijk huisvestten, omdat zij zich
schaamden voor hun groeiend kapitaal. De
Haltestraat: een sympathieke straat. Na
de Kerkstraat, waarvan we slechts erken-
den dat ze opliep, wandelden we langs een
„zuivelfabriek" naar de boulevard. Tot
onze verbijstering bemerkten we dat de
fabriek geen melk verwerkte, maar toerls-
ten en amusement.

Vanaf een rond betegeld geval keken
we naar de zee. We haalden diep adem
en bereidden ons aldus voor op een mar-
telgang. De Zeestraat bleek een gewit kip-
penhok. De flats verderop: amorf blokken-
doosspel van anti-estheten.

In nauwe, bochtige straatjes vonden we,
wat we eigenlijk zochten: vissershuisjes.

De weinigen die er nog waren, probeer-
den zich ietwat gegeneerd staande te hou-
den in de „rücksichtlose" stroom van deze
seevergeten tijd. Het was pfjrilijk om aan
te zien, hoe ze zich verontschuldigden voor
hun poging.

Peinzend begaven wij ons naar huis.

maakt.
En toen het slotstük een combinatie

van diverse effecten - om half elf uitge-
rookt was, trokken *de honderden weer
huiswaarts, waarbij weer de opmerking
werd geuit: Voorlopig heb ik genoeg van
vuurwerken. ~*.

Aan het goed verdienende bedrijfsleven
en het organiserende" Touring Zandvoort
de taak er voor te zorgen dat het publiek
er nooit genoeg van»krijgt!

] H.W.

Verslag van stormvloed
van 1953

Verleden week is het verslag over de
stormvloed van 1953, samengesteld door de
Rijkswaterstaat en het Koninklijk Neder-
lands Meteorologisch Instituut, versche-
nen. Het is een boek van 714 pagina's met
zeer veel kaarten en foto's.

Tengevolge van de ramp van 1953 heb-
ben 1835 mensen het leven verloren. De
totale in geld waardeerbare schade welke
de stormramp heeft veroorzaakt wordt ge-
raamd op rond anderhalf miljard gulden,
waarvan een bedrag van ruim vierhonderd
miljoen aan landbouwherstel. Bij de ramp
verdronken onder meer 20.000 koeien,
12.000 varkens en 1750 paarden. Er wer-
den 473000 gebouwen vermeld of ernstig
beschadigd, waaronder 10000 stuks zeer
ernstig of onherstelbaar. De schade aan
gebouwen wordt geraamd op rond 160 mil-
joen gulden. Ruim 160 km dijklengte van
de hoofdwaterkeringen in het zuidwestelijk
rampgebied werd zwaar beschadigd, waar-
van rond 42 km zeer zwaar. Voorts ont-
stonden in dit gebied 89 stroomgaten. On-
geveer 153.000 ha werd in 't zuidwestelijk
rampgebied geïnundeerd. Daaronder Is be-
grepen rond 17000 ha welk gebied slechts
dras kwam te staan.

In de algemene inleiding wordt onder
meer meegedeeld dat tot nu toe verslagen
verschenen van de stormvloeden van 1877,
1881, 1883, 1889, 1906, 1911 en 1916. .

Tot de zwaarst door de acht oudere vloe-
den getroffen provincies behoorden Over-
ijsel, Gelderland, Utrecht en Noordholland,
waar in de ongeveer 60 jaar vóór de af-
sluiting van de Zuiderzee een totaal van
243969 ha werd overstroomd tegen een to-
taal van 315.860 ha. voor alle provincies.
De vloed van 1953 deea een oppervlakte
van 136.512 ha oerstromen en 16.815 ha
dras staan.

Van het totaal van 351.860 hh der vloe-
den komt 243.969 ha of ruim 69 percent
voor rekening van de 800" km lange kust-
Hjn van de> Zuiderzee.

Muziek in Bentveld
In het Woodbrookershuis aan de Bent-

veldweg 3 in Bentveld wordt van 22 tot
29 juli een muziekweek gehouden. De al-
gemene leiding van deze cursus berust bij
de directeur van de Arbeiders Gemeen-
schap der Woodbrookers, dr. A. van Bie-
men, mejuffrouw ds. W. H. Buys en de
heer J. J. de Wit. Er zijn drieëndertig
deelnemers (sters) aan deze cursus, kinde-
ren niet -meegerekend. Wat het musiceren
betreft (piano, zang, blokfluit, kleine en-
sembles en orkest) berust de leiding bij
dr. A. van Biemen, mevrouw; E. Kooistra-
Kassies, R. Kooistra, mejuffrouw Hans
Verkade en J. van- Zon. In de avonduren
zal dr. Van Biemen grammofoonplaten
draaien met toelichtingen en zullen de he-
ren C. J. E. Dinaux en de heer K: Draais-
ma lezingen houden. Op de laatste avond,
vrijdag 28 juli zal er een slotconcert ge-
geven worden, waaraan de deelnemers ge-
zamenlijk meewerken.

Tournqoi op Uet strand
Wanneer de J weersomstandigheden r,f het
toelaten, vindt a.s_.̂  zaterdag ̂ op, het noor-
derstr'and he't [traditionele ~strandvöiiëybaï-'
toernooi plaats. Aap. .dit toernooi, nemen

"de volgende.verenigingen deelr K.V. „Am-
jstefdam", K.V. -„Voorwaars", K.V. „He-
liós"* ,K:V. '„Zeemeeuwen", K.V. „Strand-
genoegen", K.V. <;,Bakkum" 'en OSS, ZancL-
'voort., | . >•

K.V. ",'strandgenoegen" is met de orga-
nisatie van het toernooi belast. -

Excursie naar Hoogovens ' ~ /
De plaatselijke afdeling van.de Algemene
Bond *van Ambtenaren maakt zaterdag 23
september een excursie naar de Hoog-
ovens in IJmuiden. ..

Aanrijding
Dinsdagavond vond op de hoek van de
Grote Krocht en de_Dr. C. A. Gerkestraat
een aanrijding tussen twee auto's plaats.
Beide wagens werden beschadigd.

Zeesterren, krokodillen en forten
Maar ook nieuwe creaties in zandbouwwëdstrijd

Op het zuiderstrand tussen de paviljoens
l en la vond j.l. dinsdag de eerste zand-
bouwwedstrijd van dit seizoen plaats, ge-
organiseerd door de stichting Touring
Zandvoort.

Het niet al te fraaie zomerweer was er
waarschijnlijk de oorzaak van dat de op-
komst van de deelnemers niet groot was.
Op het enthousiasme van de aspirant-
beeldhouwers (sters) had de geringe be-
langstelling echter geen enkele Invloed.

Uit bergen zand schiepen zij hun gelief-
de voorbeelden zoals schildpadden, zee-
sterren, krokodillen, vissen, forten en Ka-
stelen. Er waren ook kinderen die verder
in het dierenrijk doordrongen. Twee lig-
gende olifantjes van Ploris Fabèr en een
aquarium met zeepsardje en maanvis,
door Patrick Nie^eg, kwamen in het zand
tot leven.

Martin Honbroek uit Amsterdam, Het
zijn verbeelding de vrije loop in de creatie
van een fraai geboetseerde St. Bernards-;
hond, compleet met het reddende tonnetje.

Een jury wees na afloop van de' wed-
strijd de volgende winnaars aan:

Groep a (6 t/m 8 jaar): 1. Zee-ster door
Monlca Maas; 2. Oude gevels van Nans

Stork; 3. Circuit van Bram Visser en
Frangoise Stork. ,

Groep b (9 t/m'11 jaar): 1. Liggende
hond van Martin Honbroek; 2. Twee oli-
fantjes van Ploris Faber; 3. Paard van
Floris Faber; 3. Paard van Felix v. Beek;
4. Zonnebaders .van Renée Allegro; 5. Zee-
meermin van Irene Maas; 6. Vlinder van
Sylvia Saras.

Groep c (12 t/m 16 jaar): 1. Paard van
Gonne van Loon (na loting); 2. Aqua-
riurn van Patrick Nieweg (na loting) ;_v3.
Giraf f e" van Marjan van Loon. i

De deelnemers kregen waardebonnen
van ƒ 5,-, ƒ 3,50 en f " 2,50. *

Mensen en zaken
Ik zal bang zijn

Enkele dagen geleden zou de Amerikaanse
astronaut Virgil Grissom van Cape Cana-
veral de ruimte worden ingeschoten. Door
verschillende omstandigheden, vooral van
klimatologische aard, is het experiment
uitgesteld en op het ogenblik dat deze
krant verschenen is, zal Grissom misschien
zijn afgeschoten. Na een kwartier kan hij
zijn ruimtevlucht beëindigd hebben. Dood
of levend

Wellicht vraagt men zich af of met dit
soort experimenten niet vrij roekeloos met
mensenlevens wordt omgesprongen en on-
willekeurig denkt men daarbij aan het
enorme risico, dat de ruimtevaarder — ge-
zien de technische onzekerheden van het
ruimteonderzoek nog altijd loopt.

In zekere zin loopt iedereen risico, die
zich met het een of ander mechanisme zo-
danig bezig houdt, dat het zijn leven dl-
rect of indirect bedreigt. Een auto, een
motor, een bromfiets en zelfs een fiets kan
op een gegeven ogenblik een kwestie van
leven of dood oproepen, evenals een elec-
trisch apparaat of een gastoestel. Maar bij
de ruimtevaart komt. iets heel anders in
het spel. Het ruimteonderzoek spreekt veel
meer tot de verbeelding dan het plaats
nemen m een al dan niet goed functione-
rende auto. Wanneer een mens, liggend in
de neuskegel van een raket, bijna twee-
honderd kilometer omhoog wordt gescho-
ten, dan baten hem reactievermogen en
tegenwoordigheid van geest bitter weinig.
Onmiddellijk na de start beïnvloeden aller-
lei factoren het verloop van de reis. En
zelfs de vernuftigste instrumenten kunnen
door een menselijke fout de oorzaak zijn
dat Virgil Grissom enkele seconden of mi-
nuten na z'n start een dode zal zijn. Tal-
loze onzekerheden begeleiden de ruimte-
vaart en maken deze tot een bijna krank-
zmnige onderneming. ,

Ook Grissom beseft dat. Daarom kan bij
zeggen: „Ik zal bang zijn" . .. Woorden,
die geen mens hem kwalijk zal kunnen ne-
men, integendeel, ze doen sympathiek aan,
omdat ze zo puur menselijk klinken.

En toch rijst hier gerede twijfel. Omdat
men nooit precies zal weten met welke in-
tenties het ruimteonderzoek wordt verricht

Te nauw is het verbonden met de be-
wapeningswedloop en ergens m hun ach-
terhoofd denken alle ruimteonderzoekers
aan de vernietiging van de vijand. Rus-
land doet dit en Amerika doet het.

„Ik zal bang zijn ...." Maar is de angst
van Grissom'dezelfde alssde-a'ngsüvan~de~
man, die een nier afstaat om" het leven
van een medemens te", redden ? En is. de
angst1,van -Grissom dezelfde als die van
bacteriologen of van verpleegsters en ver-
plegers van besmettelijke ziekten?

Men mag er aan twijfelen.
MOMUS

Daar kunt u heen
Monopole '*

Vrijdag SI t.m. zondag 23 juli, 19 en Bl.SO
uur: film Sing Baby Sin&.
Maandag 84 en dinsdag 25 juli, 19~en
Sl.SO uur: film Freddy und die Melodie
der Nacht.
Woensdag 26 en donderdag 27 juli, 19 en
Sl.SO uur: film De kinderrechter.
Vrijdag Zl t.m. donderdag 27 juli, iedere
middag half drie: film Vrolijke-zwervers.

13,8 miljoen in' juni
Bij de plaatselijke spaarbanken is in _

juni 1961 tot een totaal van ƒ 141 "miljoen '
gestort en ƒ '127,2 miljoen terugbetaald,
zodat het spaaroverschot in deze maand
ƒ 13,8 miljoen bedraagt. De spaarresulta- -
ten over het eerste halfjaar 1961 zijn daaf-
mede gekomen op een bedrag van ƒ 187,6
miljoen. Over dezelfde periode van het
vorige jaar bedroegen zij ƒ 150,5 miljoen
en over de eerste helft van 1959 ƒ 166,2
miljoen. Het gezamenlijke inleggerstegoed
van de spaarbanken, die onder toezicht
staan van de Nederlandse Spaarbankbond,
bedroeg per ultimo juni 1961 ƒ 3028,6
miljoen. -

Ruim 16.000 woningen
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn

16.910 woningen gereed gekomen. Hiervan
werden 8.961 gebouwd in opdracht van
particulieren, 4.019 in opdracht van ge-
meenten, 4.173 voor rekening van woning-
bouwverenigingen en 27 in opdracht van
rijk, provincies en dergelijke. Van het to-
tale aantal zijn er 5.863 bestemd voor be-
woning door eigenaren.

Dit wordt meegedeeld in de driemaan-
deUjkse publikatie van het ministerie van
Volkshuisvesting en .Bouwnijverheid, die
mede is samengesteld uit gegevens van het
Centraal bureau voor de Statistiek.

Diefstal van pijp
Een 18-jarige Duitse vakantieganger werd
deze week door de politie aangehouden
wegens diefstal van een pijp uit een si-
garenwinkel aan de Grote Krocht.

De Postatuninistraie van Nederlanas-
Nieuw-Guinea zal op 15 september 1961
overgaan" tot uitgifte van een serie wel-
dadigheidszegels met toeslag. De neuo.
opbrengst van de toeslag zal worden uit-
gekeerd aan verenigingen en instellingen
die werkzaam zijn op sociaaf gebied.

.De nieuwe serie bestaat uit vier zegels
van verschillende waarde, die elk 'een in-
heemse kever met zijn voedselplant van
Nieuw-Güinea in kleuren voorstelt.

De zegels zijn verkrijgbaar van 15
september tot en met 14 december 1961.
De geldigheid voor frankering eindigt op
31 december 1962. ., <•



FAMILIEBERICHTEN

De heer en mevrouw Van Dienst-de la
Court danken, mede namens wederzijdse
ouders", voor de hartelijke belangstelling
bij hun huwelijk ondervonden.
Bergen op Zoom, juli 1961

Dankbetuiging
Voor de blijken van belangstelling tijdens
ziekte en overlijden van mijn lieve vrouw
en onze lieve, zorgzame moeder

'DORA FRIEDA KONING-WANDSCHER
betuigen wij langs deze weg onze oprech-
te dank. In het bijzonder dokter C. Rob-
bers, Zuster A, Langeveld, ds. Oldeman,
heer Seegers en mevr. Coehoorn.

Uit aller naam,
L. Koning

Zandvoort, Jan Steenstraat 4

Dankbetuiging
Voor uw blijken van belangstelling, onder-
vonden tijdens zijn ziekte en bij het over-
lijden van onze lieve zoon, broer, zwager,
kleinzoon en oom

GERHARD VISSER
betuigen wij langs deze weg onze oprechte
dank. In het bijzonder Dr. Robbers en
Zuster Reitsma voor hun toegewijde hulp,
en de buurtgenoten voor hun bewijs van
medeleven.

Uit aller naam,
P. Visser

Zandvoort, juli 1961
Van Lennepweg 43

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
telefoon 2058

WÏJKZUSTER:
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720

APOTHEEK:
22 t/m 28 juli:
Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A. Wijnne
Haltestraat 8, telefoon 2389

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 23 juli
Dierenarts J. Westerman, Hartenlust-
laan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.

PREDIKBEURTEN

Zondag 23 juli
8.30 uur: Kerkdienst in de Duitse taal.
Voorganger: Pfarrer Helnrich Grosz uit
Bad Dürkheim, Pfaltz.
10 uur: ds. R. H. Oldeman.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 23 juli

10.30 uur: ds. L. J. R. Ort (n.h.) uit
Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 23 juli

Aerdenhout/Bentveld (Kapel achter de
Hervormde Kerk,' Leeuwerikenlaan):
9 uur: ds. Th. W. A. Rijper van Vianen.

Zandvoort: < i
10.30 uur: ds. Th. W. A. Rijper.
19 uur: ds. Th. W. A. Rijperr

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De..H.H. Missen zijn te 6.30, 7.30, 8.30,

9.80 (hoogmis), 11 uur.
Bovendien avondmis te 19.30 uur.
De H.H. Missen van 8.30, 11 en 19.30 u.
zijn vooral voor de gasten.

NET». CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende juli en augustus geen samen-
komst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond 8 u. bijbelstudie in Gemeen-

schapshuis, kamer 4, ingang Willemstr.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 23 juli, 9.45 uur, 298 m radiotoe-
spraak door dr. C. van Rijsinge. Onder-
werp „Een zachte stilte".

WATERDRINKER KOOPT ALLES
Zolderopruimingen, meubilair en andere
goederen enz. U belt, wij komen.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

Profiteerde U reeds van de enorme koopjes in de

seizoen oprui
bij

KORT?
WOLLEN DEKENS TEGEN SPOTPRIJZEN!

Niet afgeprijsde PEIGNOIRS en
DUSTERS thans met 15 korting

GROTE KROCHT 30-36 TELEFOON 2666

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Flaters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

Welk r.k. gezin kan jongen
en meisje res 14 en, 12 jr.
voor een paar weken vak.
aan > zee als BETALEND
LOGE opnemen. Tel. 020-
730545 of br. 5501 Z. Crt.

Te huur gevr. maand aug.
2 KAMERS liefst m. vr.
keuk. of ZOMERHUISJE.
Tel., 020-722841, na 6 uur:
020-126952

WONINGRUIL
Wie wil van Zandv. naar
Amsterdam verhuizen ?
Div. mooie woningen ter
ruiling aangeg. Evt. meer-
hoeksruil. Br. 5502 Z. Crt.
MEISJE 14 jaar, b.z.a. ,tij-
dens vak. v. lichte werk-
zaamh. van 9-1 uur. Br.
nr.' 5503 bur. Z. Crt.
i it. : ;j
NET MEISJE'-zoekt licht
huish. werk 'in haar vak.,
oud'15 jr. Liefst omgeving
Bentveld. Br. 5504 Z. Crt.
KINDERWAGEN en BOX
m. toebehoren te koop ƒ 45.
W. Draijerstraat 21.

Te koop: LAMBRETTA,
175 cc van Ie eigenaar, in
zeer g. st, km 21.000. De
Graaff, Brederodestrt 108,
telefoon 3613.
Te koop gevr.: PLATEN-
WISSELAAR in kast.
Heimansstraat 1.

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,—.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proejwas-
sen. en... geheel vnjbhjvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34,
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

Voor aug. te huur gevr.
in Zandvoort of omgeving

gemeub. huis
voor gezin van 6 pers. Inl tel. 020-727241

Van Dam's parfumerie
voor al uw
make-up-artikelen

HALTESTRAAT 53

Wij zoeken een GOEDE
HULP in gezin van 2 pers.
(beide werkend) liefst elke
dag; tijden nader af te
spreken, per l aug of iets
later. Inl. na 8 u. 's avonds
Julianaweg 19 tel. 4306
FLINK MEISJE gevr. i. d.

'huish. Mevr. Nanninga,
Kostverlorenstraat 64.

STRANDBEWAKER
van 21 tot l uur.

.posterparkstraati 39.

gevr.

TUIN OPKNAPPEN en
.VERZORGING. ,
'Ook ,graszoden en aarde.
Telefoon- 02500-17237.

FAMILIE
DRUKWERK
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telef. 2133

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Prima rietmatten
voor afschutting'. en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek- C. A. Rijnbeek, Hil-
legolri; tel.' 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig, te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveël-
heid. '•

• MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie
Telefoon Amsterdam 02C-
715797.' Lutmastraat 89.

Voor augustus,,
pension gevr.

in Zandvoort voor gezin met 4 kinderen.
Inl. telef. 020-727241.

Ook voor

spoedreparaties aan
uw bril of zonnebril

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
Poststraat' 12, tel. 4395 t.o. co&ultatiebureau
Leverancier alle ziekenfondsen

Alle reparaties
worden vakkundig
uitgevoerd.
Ook autoplaatwerk
LASBEDRIJF
Diaconiehuisstr. 9, tel. 2373

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
' Geopend: van 9-17 uur

Zaterdag van 9-12 uur

l&Tu s el f schilderen! J
, Losse oliegrondverf l

a ƒ 1,25 Fer kë- \
• Ouderwetse GLANS- j
i VERF a i 2,25 p. kg i
r VERF voor BIN- '
l' NEN en BUITEN

Ook verkoop van
TOKtONLAKKEN

rDutra-verfmalerij
tN.Z. Voorburgwal 25 j
f Amsterdam-C., telef. j
f243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Voor het T R I M M E N ,
K N I P P E N en W A S S E N
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

MAAGTABLETTEN
de beste

V kunt weer normaal eten!
Vraagt inl. b.d. importeur
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat 55, Rotter-
dam-6.

Oud-Zandvoort Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj.W. R. de Haan en R. C. Hekker

Prij* ƒ 1,95

Kocht U al
een exemplaar?
Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Bakels, Kerkstraat 31
Boekhandel Esvé, Grote Krocht 17
Boekh. Koper-Koreman, Tolweg 18
Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg
Boekhandel v. Petegem, Kerkstr. 28
Eerste Zandvoortse Papierhandel,
Haltestraat 12

Van Dam's kapsalons
voor Moderne

haarverzorging
VOOR DAMES: KERKSTRAAT la
VOOR HEREN: HALTESTRAAT 53

Duff Gordon sherry is
iets heerlijks. De geur

alleen al brengt je in
de Andalusische sfeer

j dans, ncsta.
DuiT Gordon
is werkelijk

de beste sherry
die ik ken.

van

Klinken met Duff
Gordon heeft aparte
charme. Haar warme
kleur, vriendelijke geur
en koele smaak maken
je blij.
Duff Gordon
kweekt
vriendschap en j
smaakt altijd
naar meer.

SHERRY
* uit een wereldberoemd huis!

lHPORTEU*V:..-WILMEHMK"fMÜ.I:L6R"»'' AMSTERDAM

Transistor Radio's
slechts 34,50

firma Schuiienbürg
Diverse kleuren.

Alleen.
GROTE KROCHT 5-7, telefoon 2974

Als uw armen te hart worden
is het heus tijd voor een

leesbril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174
's Avonds geopend van 8-9.30 uur

Luxaflex
Aluminium Jaloezieën

ook met dessins
Gratis geplaatst

alleen bij

Aspect
Interieurverzorging
ZANDVOORTSELAAN 39
Tel. 2937 en 02500-17069

Voor alle insecten
de juiste
bestrijdingsmiddelen
Viaagt advies!

Drogistelij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2887

KLEIJN voor AUTO'S

Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIS
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

Oude boeken en prentan
te koop gevr.
Antiq.„„De Kring"
Nwe. Spiegelstraat 46-48,
A'dam, tel. (020)-220707



TELEVISIE
PHILIPS
ERRES

BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES s

KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR Vakkundige en snelle

REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

Plastic kindermatras j e
65 x 110 ƒ 12,-
60 x 120 ƒ 13,50
65 x 130 ƒ 15,-

Plastic kampeermatrasje
opvouwbaar

60 x 180 ƒ 16,- en ƒ 12,95

Plastic kussen
50 x 60 ƒ 3,95 60 x 70 ƒ 4,95

BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER
Haltestraat 21, telefoon 2119 en 2501

KOELKASTEN
ALASKA, 120 liter, compressor-
systeem, verlaagd in prijs: thans
ƒ 398,- of ƒ 20,- p.m.
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

Dames, doet »n dese dure
tijd U-M voordeel liij

Slagerij H. van Eïdik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gram. riblappen 2,75
500 gram mooie ossenlappen vanaf... 2,10
500 gram schouderkarbonade 2,50
500 gram ribkarbonade 2,75
500 gram haaskarbonade 3,00
Voor de boterham:
100 gr. ham en 100 gr. gek. worst 0,85
100 gr. pekelvl. en 100 gr. gek. worst 0,75
150 gram gehakt 0,55
150 gram pork 0,50
150 gram ham 0,85
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gram pekelvlees 0,75
250 gram gekookte worst 0,85
250 gram leverworst 0,70
Soeppakket l,—
l busje weense worstjes 0,98
OoTc voorradig Ie kwal. diepvries-kuikens

TH.
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY
• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES
Lid. Nat. Ass. v. Aec.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak

Liebherr koelkasten vanaf f 398
Luxaflex aluminium jaloezieën, strandarti-
kelen, speelgoederen, luxe en huish. art.
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kantea, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 - TELEFOON 2164

Voor

naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij .hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bektode adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043/3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 G-emeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvê, Gr. Krocht 17.
2135 G-ertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Italië zegt "proost
met STOCK

de echte Italiaanse
VERMOUTH

die de fijnproever verlangt

Bianco: de zachte witte Rosso : de pittige rode
Secco : de pikante "droge" (dry)

Italiaanse
literfles

5.9S

«i

Italia

STOCK is het Italiaanse wereldmerk voor Brandy '8-'.
Vermouth, Aperitivo Rosso en uitgelezen Likeuren

Verkrijgbaar in Zandvoort o.a. bij WIJNHANDEL LEFFERTS
ZEESTRAAT 44, TELEFOON 2254

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 66, tel. 3060

Elke dag veise bloemen l
Wij bisd«n se u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het spsoiaal-
adres voor uw BRUID3- en QRAFWBRK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onae etalage!

BUITENGOED:
•Primula'a — Vergeet-mij-nietjes en Violen

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, OpelenVW-busjes
Zr. Dlna Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

^MOHOPOLT
Kassa geopend:

! Dagelijks 12.30—15 en 18—22 uur

VRIJDAG 21 t/m ZONDAG 23 JULI
Aanvang 19 en 21.30 uur

• PeterKraus speelt, danst en zingt In:

Sing Baby Sïng
Alle leeftijden.

MAANDAG 24 en DINSDAG 25 JULI
Aanvang 19 en 21.30 uur

Fr eddy Quinn (platenmiljonair no. 1)
zingt zijn nieuwste schlagers.

Freddy und die
Melodie der Nacht
met o.a. Heidi Brühl, Kai Fischer e.a. 14 jaar.

WOENSDAG 26 en DONDERDAG 27 JULI
Aanvang 19 en 21.30 uur

Heinz Rühmann

De Kinderrechter
Een boeiende, voortreffelijke en met humor ge-
kruide film 14 jaar.

VRIJDAG 21 t/m DONDERDAG 27 JULI
Iedere middag 14.30 uur, een vrolijk vakantie-
programma voor alle leeftijden.

Paul Hörbiger - Hans Moser

Vrolijke zwervers
(Lumpazi-Vagabundus)
In kleuren.

*7e# 2550

'n Prettige vakantie met
Philips draagbaar radiotoestel, leuke uitvoering
prachtig van toon, voor binnen en buiten!
PHILIPS platenspeler met versterker

SPORT in BEELD met
Philips televisie 43 cm beeld ƒ 645,—
Zojuist verschenen geheel nieuwe Philips
T.V. automatic, 38 cm beeld ƒ 745,—
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,—

Uw oude xadio of
televisie heeft inruilwaarde

Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met p. — Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen
u gratis uit en thuis.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F. H. PENAATFHILIPS-SPECIALIST

Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

U kunt volop
kiezen!

Rund-, varkens-, kalfs- en lamsvlees
van de beste kwaliteit en heerlijke
vleeswaren (eigen fabrikaat)

Slagerij Burger
Extra aanbevolen
750 gram fijne riblappen 3,68
750 gram pracht lappen 2,88
750 gr. braadworst en saucijzen 2,48
750 gram lamsrollade 3,28

Lamsvlees
voor de fijne keuken
500 gr. bout 2,65
500 gr. magere lappen 2,45
500 gr. karbonaden 1,78

Gemest kalfsvlees
500 gram lappen 3,25
500 gram kalfsfrikando 3,98
500 gram zwezerik 4,75

Neemt u ook eens
500 gr. braadkuikens, heerlijk 2,30
100 gram kippoulet 0,46
250 gr. bief stuk tartaar 1,50
500 gr. doorr. varkenslapjes 1,39

100 gr. cervelaatworst en "TQ f«4>
100 gr. pekelvlees A 51 Cl

woensdag en donderdag
500 gram gehakt h.o. 1,25
100 gram pork en __
100 gram saks., samen t>9 Ct

Voor fijnproevers grote sortering exclusieve vleeswaren!

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

Fa. H. van Staveren
THLBFOON 2S84ZEESTRAAT 48

Bestelt bij onae verkopers °

zo'n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
Bij «Ik ontbijt is dit ««n delicatesse.

Bent u in het duin of op h«t «trand, u geniet, want u hebt ome he«r-

lljke QEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRIT8BN In uw mand

Van Staveren een» geprobeerd, blijft altijd begeerd

Erkende R utorijschool „Zandvoort"
Thd t>e«kestraat 17 - Telefoon 3283

V E R H U U R VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken

Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Sohild«rsbedrijf
P. J. DANNBSNBURG
v/h J. J. van der Mlje
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tal. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741400

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
wexk, muurwerk

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS 611
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150

f
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ZANDYODRTSE COURANT
• voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg, l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Conclusie van O.B.S.:

AANDEEL BEROEPSBEVOLKING
is in de afgelopen jaren verminderd

Het aandeel van de Nederlandse beroepsbevolking in de totale bevolking is vermin-
derd. In de periode van 1947 tot 1959 is de totale beroepsbevolking met 7% toe-
genomen tot 4.153.000 personen. Deze aanwas bleef belangrijk ten achter bij de
relatieve groei van ruim 18% voor de totale bevolking.

Deze gegevens zijn ontleend aan het
maandschrift van het Centraal Bureau
voor de statistiek (C.B.S.) van juni. Om
tot deze conclusie te komen heeft het Bu-
reau in 1959 een proeftelling gehouden,
waarbij circa 10.000 adressen werden be-
zocht.
Op- 31- oktober 1959 bedroeg het aandeel
van de beroepsbevolking in de totale be-
volking slechts 37% tegen 40% in 1947.
Behalve door een vermindering van het
aandeel van de bevolking in de produktie-
ve leeftijdsklassen in de totale bevolking, is
deze teruggang mede veroorzaakt door de
toegenomen deelneming aan 't dagonder-
wijs en de verminderde beroepsarbeid van
bejaarde personen. Voor de vrouwen kan
nog worden gewezen op de teruggang van
het aantal in het bedrijf van man of vader
meewerkende echtgenoten en dochters.

'Het aandeel van de nijverheid is van
35% tot 41% gestegen. Het percentage
van ~dê~ handel "nam met 3% tot 24% toe.
Voor de overige diensten viel een stijging
van 1% waar te nemen; deze groep om-
vatte in 1959 21%. Daartegenover ver-
toonde het percentage voor de 'bedrijfs-
tak landbouw (exclusief de visserij), een
belangrijke teruggang; het daalde van 19
tot 11%. De daling voor huishoudelijke
diensten was eveneens aanmerkelijk.

Een geheet- tegengestelde ontwikkeling
vertoont het aantal in loondienst zijnde
personen. In 1947 waren 2,5 miljoen men-
sen in loondienst werkzaam. In de onder-
zochte-periode-nam-^Jit. aantal -met_600.000
personen toe. Deze toename is gepaard ge-
gaan met een sterk gewijzigde verhou-
ding tussen het aantal employé's en het
aantal arbeiders. De groep employé's
steeg met 37% van het totaal in 1947 tot
42% .in 1959.' De groep arbeiders daalde
van 63 tot 58%. De absolute aantallen ga-
ven beide een stijging te zien. Voor em-
ployé's bedroeg deze stijging 58% tot
1.215.000 personen en voor de arbeiders
30% tot 1.680.000 personen.

Uit een tabel waarin opgenomen „De
vrouwen met beroep naar plaats in de
huishouding" blijkt, dat de totale om-
vang van de groep „werkende vrouwen"
weinig verandering heeft ondergaan. In de
samenstelling kwamen echter belangrijke
wijzigingen voor. Terwijl in 1947 nog
238.000 of circa 25% van deze vrouwen
als echtgenote of dochter in het bedrijf
van het gezinshoofd meewerkten, was dit
in 1959 nog slechts met 73.000 of minder
dan 10% het geval. De opvallende daling
.(met 75%) van vrouwelijke arbeidskrach-
ten voltrok zich in de landbouw; het aan-
tal liep terug van 169.000 tot 42.000.

Hiertegenover staat een toename van
het aantal vrouwen dat buitenshuis werkt
met 20% tot 850.000 vrouwen.

In overeenstemming met de internatio-
nale aanbevelingen zijn personen met een
werktijd van minder dan 15 uur per week
niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Bij de bovenvermelde conclusies dient

te worden bedacht dat de exacte omvang
van de geconstateerde verschuivingen eerst
kan worden vastgesteld aan de hand van
de definitieve uitkomsten van de algeme-
ne volkstelling 1960, aldus het C.B.S.

Raad in augustus
De eerstvolgende veigadering van de
Zandvoortse gemeenteraad is vastgesteld
op dinsdag 29 augustu.3 a.».

Diefstal
Verleden week werd een 19-jarige inwo-
ner uit Berlijn aangehouden wegens dief-
stal van winkelgoederen. J.l. vrijdag werd
hij door de politie over de grens geleid.

Verkeersongeval
Door te grote snelheid sloeg vrijdagoch-
tend een auto over de kop aan het einde
van de Dr. C. A. Gerkestraat. De wagen
werd zwaar beschadigd. Persoonlijke on-
gevallen deden zich niet voor.

P.V. „Phoenix"
De p.v. „Phoenix" hield afgelopen zondag
een wedvlucht vanaf Vilvoorde voor jon-
ge duiven over een afstand van 161 km.
Gelost om 9.30 uur, arriveerde de eerste
duif om 12.30 uur.
R. Engelander l, 3, 4,14, 22, 24, 28, 33, 34,

36, 42.
J. Koper-2, 8, 10, 12, 16, 23, 29, 30.
J. de Leeuw 5, 20.
C. Koper 6, 19.
Th. v.d. Meulen 7, 25, 32, 37.
R. Benjamins 9, 17, 18, 27, 38, 41.
R. van Gijtenbeek 11, 15, 21, 26, 31, 35,

39, 40.
" A. J. Spolders 13.

De p.v. „Phoenix" hield een wedvlucht
vanaf Bordeaux, afstand 920 km. Gelost
om 12 uur op zaterdag 22 juli, arriveer-
de de .eerste duif om 18.37 uur op zondag
23 juli.
A. van Gijtenbeek l, 2,'4, 5.
R.„Engelander 3.

Bijdrage van het Nederlandse volk
is beslissend voor Afrika-project^

Verscheidene organisaties van de Verenigde Naties houden zich met de problemen
van de honger bezig en proberen middelen te vinden tot verbetering. De Voedsel- en
Landbouworganisatie en de Wereld-Gezondheidsorganisatie bestuderen de vraag-
stukken, zoeken naar de oplossing daarvan en stellen deskundigen ter beschikking
van de ontwikkelingsgebieden.

In grote delen van tropisch Afrika is de
voeding onvoldoende, niet zozeer door ge-
brek aan calorieën maar door een tekort
aan onmisbare voedingsstoffen als mine-
ralen, vitamines en eiwitten. In het bijzon-
der de kindervoeding is onevenwichtig en
ondeskundig samengesteld, waardoor de
gezondheidstoestand van de kinderen
slecht is. Zij groeien niet gezond op en zijn
zeer vatbaar voor ziekten. Veel kinderen
lijden dan ook aan ernstige ziekten, die
voortvloeien uit een tekort aan goede en
evenwichtige voeding. Ook de toestand
van_de volwassenen js vaak. slecht .als ge-
volg van de gebrekkige samenstelling van
tiet menu„

Om in deze situatie verbetering te bren-
gen is nodig:

de invoering van een aantal gewassen,
rijk aan mineralen, vitamines en eiwit-
ten.

In tropisch Afrika verkeert de land-
bouw nog in hoge mate in een stadium,
waarin het gezin in zijn voedselbehoeften
door eigen landbouw voorziet. Op vele
plaatsen hebben de boerengezinnen ook

een z.g. moestuin (domein van de vrouw),
doch zowel in de landbouw als de moes-
tuin is het gewassen-assortiment beperkt,
waardoor een uitermate eenzijdige samen-
stelling van de voeding het gevolg is. Het
gaat voornamelijk om groenten, groene
peulvruchten en fruit, zoals deze wijd-
verbreid in Azië op de erven rond de boe-
renbehuizing worden aangeplant. Onder-
zoekingen op Java hebben duidelijk aan-
getoond, dat het erf belangrijk kan bij-
dragen tot verhoging van de kwaliteit
van de voeding.

Het Afrika-prpject, dat door de FAO is
ingepast in de Freedom-from-hunger-cam-
paign, zal onder zijn verantwoordelijkheid
worden uitgevoerd door Nederlandse des-
kundigen en met Nederlands kapitaal, dat
in de Anti-honger-actie door het Neder-
landse volk zal worden geschonken.

De omvang van .dit uiterst belangrijke
project zal voornamelijk worden bepaald
door de grootte van de bijdrage, die het
Nederlandse volk voor de strijd tegen de
verborgen honger in Afrika zal geven.

In de week van 23-29 oktober wordt

Technische en menselijke factoren
zijn de knelpunten in het wegverkeer

Zijn de remmen van uw wagen in orde? Deze vraag «telt het Verbond voor Veilig
Verkeer aan het publiek, in het kader van de kernthema-actie voor juli en augus-
tus „afstand houden".
Als de remmen niet orde zijn, speelt men met mensenlevens, schrijft het Verbond.
De koel-nuchtere statistieken geven aan dat door onvoldoende of te laat remmen
veel mensen in een fractie van een seconde de kille dood werden ingezonden.

Volgens 't Wegenverkeersreglement moet
de remvertraging van een voertuig ten
hoogste 3,86 meter/sec.-' bedragen. In
meer huiselijke taal: de remweg van een
voertuig mag in meters maximaal bedra-
gen uw snelheid in km/uur gedeeld door
tien in het kwadraat. Dus bij een snel-
heid van 20 km/uur mag uw remweg ten
hoogste bedragen (20 :10)2 = 4 m, bij 50
km/uur (50 :10)= = 25 m, bij 80 km/uur
(80 :10)2 = 64 m, enz.

Uiteindelijk is dit maar een richtlijn,
want bij ongunstige toestand van 't wég-
dek kan de remweg aanmerkelijk langer
zijn; men denke eens aan vallend gebla-
derte in de herfst, opvriezen in de winter,
hagelbuien in het voorjaar, regen in de
zomer; voorts aan olievlekken en „kinder-
hoofdjes", enz.

Bij dit alles is wel de technische fac-
tor, maar niet de menselijke in overwe-
ging genomen. Tot nu toe werd uitslui-
tend gesproken over de remweg dus de
afstand die het voertuig aflegt in de tijd
die verloopt tussen het indrukken van het
rempedaal en het stilstaan van het voer-
tuig. Maar hoe is het nu met de afstand,
die het voertuig aflegt in het tijds-
bestek dat ligt tussen het moment van
waarnemen van een obstakel en het mo-
ment dat- men de remmen in werking
stelt? De „tijd die verloopt tussen het
waarnemen van een obstakel, het „verta-

voor dit project een landelijke collecte ge-
organiseerd door de NOVIB.

Aan de colleges van b. en w. van alle
gemeenten is verzocht voor die week een
vergunning te verlenen tot het houden
van een openbare inzameling.

Jotife vjo&dJb ap
Nadat ik de vorige week gelegenheid had, een verklarig voor. Hoe openhartig ik ook
vrienden, u te vertellen dat ik er niet zo wil zijn, ik kan u met de beste wil van de
best aan toe ben en dat tante Agaat mij wereld niet vertellen wat ze zei. Maar het
wil helpen, wil ik u thans een dieper in- kwam hier op neer dat ik me zo klein
zicht geven in mijn psyche. Tante leest mee als een okkernoot begon te voelen. Toen
en op het ogenblik tikt ze mij letterlijk glimlachte ze zegevierend en merkte op
en figuurlijk op de vingers. „Kijk", zegt dat een mens altijd ergens een soort rem
ze, „als je psyche duister is, kunnen de moest hebben, „'t Heeft trouwens ook te
vrienden daar moeilijk zicht in krijgen. Je maken met innerlijke beschaving", liet ze
zal eerst voor wat licht moeten zorgen, er op volgen. Ik vond wel dat deze uit-
En wat dat laatste betreft: dat ben je lating een beetje vals klonk. Even later
niet en dat heb je niet". kwam ze binnen met een glas warme

Mooi, daar kon ik het voorlopig weer anijsmelk en zei: „Zachte heelmeesters
even mee doen. Tante Agaat is een be- maken stinkende wonden drink op en
wonderenswaardige tante. Zij is een der vertroebel je geest niet met alcohol!"
weinige vrouwen die niet van een n-.ug Inderdaad hielp de anijsmelk mij er bo-
een olifant, maar van een olifant een mug venop. Waarschijnlijk moet ik gedacht
maken. En dat is veel moeilijker. Veel hebben dat blijven liggen nog meer anijs-
mensen — en daar schijn ik ook onder te melk betekende. En dat was precies wat
vallen - hebben de averechtse hebbelijk- tante wilde bereiken,
heid om de dingen, waar ze mee omgaan,
op te blaaen. Maar tante Aagaat weet al-
les zo fijntjes en tot heel kleine propor-
tietjes terug te brengen. Daarbij maakt
ze van een man een kind. Ongelooflijk,
maar het is de volle waarheid. En ze laat
er zich niet op voorstaan. Ze blijft zich-
zeE. ' ''•

Ze schijnt nogal wat aan kinderpsy-
chologie gedaan te hebben en wat dat be-
treft moet ik toegeven da): ze wel eens de
schijnt aanneemt betweterig te zijn. Maar
als je daar doorheen ziet, kom je tot de
conclusie dat ze een wonder is.

Ik herinner me nog als de dag van gis-
ter dat ik eens ziek in bed bleef liggen.
Ik voelde me al een paar dagen vervelend
en had getracht dit gevoel uit te ban-
nen door het tot mij nemen van bepaal-
de hoeveelheden medicinale cognac met
heet water en citroen. Tante betrapte mij
er op dat ik de tweede *^Jag het water en
de citroen weg liet en ze had daar direct •wég van Haar plan

Ze heeft ook eens gezegd dat ik mijn
rubriek misbruik. Ik zou de mensen maar
wat op de mouw spelden en bovendien
ben ik te vaak sarcastisch. Eens heeft ze
de beantwoording van binnengekomen
correspondentie doorgenomen en toen
wond ze zich kennelijk op. „Het is erger-
lijk hoe jij je lezers en lezeressen met
hun problemen in de kou laat staan!"
riep ze uit. Ik protesteerde heftig en ant-
woordde dat ik naar beste weten handel-
de. „Jawel", zei ze, „dat kan wel, maar
je weet het niet zo best en dat verberg
je achter nietszeggende woorden en kron-
kelende adviezen".

Het word je maar gezegd, vrienden. En
toch kan ik niet werkelijk boos op tante
Agaat zijn. Haar eerlijkheid is ontwape-
nend. Ze zou ook best in staat zijn de
netelige verhouding tussen Stoeleman en
mij te herstellen en ze heeft al eens een
poging gedaan in die richting. Maar Stoe-
leman heeft van mijn toenaderingsactie
blijkbaar niets gemerkt of hij heeft geen
behoefte aan mijn vriendschap. En zulke
dingen kan je moeilijk forceren. Toen
hield tante mij Momus ten voorbeeld. „Die
heeft de juiste houding", zei ze, „die ne-
geert je eenvoudig!"

Wel een tikje vervelend om zulke uit-
spraken te horen. Maar als het goed voor
me is. En nu stelt ze voor — om een
soort gemeenschapsgevoel onder elkaar
aan te kweken — dat wij onze rubrieken
een keer wisselen: Bij voorbeeld: Stoele-
man schrijft een „Mensen en Zaken", Mo-
mus schrijft een Badboek en ik — nee,
dat komt niet uit. Maar u snapt de bedoe-
ling. Tante Agaat is weg van haar plan.
Het moet helpen, volgens haar, maar dan
moeten we wel zo wisselen dat ik ook iets
anders schrijf in die week! Enfin, dat
knobbelen we nog wel uit. En dan moet
de redaktie er natuurlijk ook mee akkoord
gaan. Als we kunnen betogen dat het in
het belang van onze onderlinge verstand-
houding is.

U hoort er nog wel meer van, vrienden
BARTJE

len" van deze zintuigelijke waarneming in
de gedachte „gevaar!", het geven van het
juiste „bevel" aan de ledematen, en het
in werking komen van de desbetreffen-
de spieren? In het mobiel teststation van
het Verbond voor Veilig Verkeer kon geen
enkele „gëxamineerde" sneller reageren
dan 0,32 seconde — dus 32/100 e seconde
verliep tussen het opflitsen van een rood
lampje en het moment dat de rem werd
ingedrukt. En deze onderzochten wisten
wat hen te wachten stond! Hoeveel lan-
ger zal dan deze reactietijd zijn voor die-
genen, die juist van een conferentie ko-
men en die nog even hierover zitten na
te denken, en zij die in druk gesprek zijn
met hun passagiers, en de bestuurder die
juist zijn lievelingsprogramma op zijn
radio beluistert? Men mag deze periode
veilig stellen op l seconde. En dan volgt
onmiddellijk de volgende vraag: hoeveel
meters legt het voertuig af in één secon-
de bij een gegeven snelheid? Bij 20 km/u.
is dat bijna 10 m, bij 50 km/uur bijna
14 m en bij 80 km/uur niet minder dan
22 m. En deze afstanden dient men op te
stellen bij de berekende remweg. Uitgaan-
de van de minimale, in de wet vastgeleg-
de, remvertraging en een reactietijd van
één seconde, dient men bij de volgende
snelheden per uur rekening te houden met
onderstaande remweg voor het voer-
tuig bij 20 km/uur 9,6 m, bij 50 km/uur
38,9 m, bij 80 km/uur 86,2 m, en bij 110
km/uur 151,6 m.

Helios en Voorwaarts
wonnen korfbaltoernooi
De uitslagen van het j.l. zondag gehouden
volleybaltoernooi voor strandkampeerver-
enigingen — waaraan ook de gymnastiek-
vereniging O.S.S deelnam — luiden als
volgt:

Dames:
K.V.S.-K.V.A. 3-0
Voorwaarts-Helios 0-3
K.V.A.-Helios 0-3
Voorwaarts-O.S.S. 0-3
K.V.A.-Voorwaarts 0-3
K.V.S.-Helios 0-3
K.V.B.-Helios • 0-3
K.V.S.-Voorwaarts 3-0
O.S.S.-K.V.B. 3-0
K.V.S.-O.S.S. 3-0
Voorwaarts-K.V.B. 3-0
K.V.A.-K.V.B. 3-0
K.V.S.-K.V.B. 3-0
K.V.A.-O.S.S. 1-2
O.S.S.-Helios 2-1

Bij de dames werd Helios kampioen, KVS
werd tweede en O.S.S. derde.

Heren:
K.V.S.-Helios
K.V.B.-Voorwaarts
Voorwaarts-K.V.S. l
Heiios-K.V.B.
K.V.B.-K.V.S. l
Voorwaarts-Helios
K.V.A.-O.S.S.
K.V.S. 2-Zeemeeuwen
K.V.A.-K.V.S. 2
O.S.S.-Zeemeeuwen
Zeemeeuwen-K. V. A.
K.V.S. 2-O.S.S.

1-2
0-3
1-2
2-1
0-3
3-0
2-1
0-3
3-0
0-3
1-2
1-2

K.V. Voorwaarts behaalde bij de heren
de overwinning. K.V. Amsterdam werd
tweede en Strandgenoegen derde.

P.V. „Pleines"
De p.v. „Pleines" hield afgelopen zondag
een wedvlucht vanaf Vilvoorde over een
afstand van 161 km. Gelost om 9.30, arri-
veerde de eerste duif om 12.57 uur.
Jb. Koper l, 4, 5, 7, 10, 14, 17, 34"; 35.
K. Kramer 2, 11, 29.
A. Molenaar 3, 12, 24.
P. Koper 6, 15, 22.
H. Lansdorp 8, 25, 31, 32, 33.
C. Visser 9.
W. Driehuizen 13, 19.
G. Driehuizen 16, 18, 28.
A. Dorsman 20, 26.
R. Driehuizen 21, 23, 27.
K. Driehuizen 30.
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kijken op de toonzaal van lampenfabriek
Ja, dit maakt kiezen licht, als u kunt rondkijken op de toonzaal-
van de lampenfabriek zelf! Juist die lamp waarop u uw zinnen
hebt gezet vindt u hier zonder mankeren! Klassiek of modern?
Romantisch of functioneel? De lamp voor uw interieur hangt
of staat er al! Elke lamp uit eigen atelier en daarom zo apart
en solide! Lampe~n van klasse, prijzen * in elke klasse! TRA

Betaling ? Gaat Via UW eigen leverancier! Spaarne 65, Haarlem (t/o de Ged. Oude Gracht) Tel. 02500-14850 en 14560

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De burgemeester is verhinderd woensdag
a.s. zijn spreekuur te houden.

Kooktoestel in vlammen

Zondagmiddag omstreeks half drie werd
de brandweer gealarmeerd voor een begin
van brand in een caravan, staande in het
caravankamp aan de Van Lennepweg. Men
hoefde echter niet op te treden, daar het
vuur reeds door medebewoners van het
kamp was geblust.

Waarschijnlijk door onoordeelkundigc
behandeling was een kooktoestel geëxplo-
deerd. De eigenaar van de de caravan, een
43-jarige inwoner uit Zutphen, liep bij de
bluspogingen vrij ernstige brandwonden op
aan gezicht en handen en moest naar het
Marinehospitaal in Overveen worden over-
gebracht. De aangerichte schade was ge-
ring.

Daar kunt u heen
Monopole

Maandag 2Jf en dinsdag 25 juli, 19 en
21.30 uur: film Freddy und die Melodie
der Nacht.
Woensdag 86 en donderdag 27 juli, 19 en
S1.80 uur: film De kinderrechter.
Vrijdag 21 t.in. donderdag 27 juli, iedere
middag half drie: film Vrolijke zwervers.

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie "
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flmterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Auto- en motorrijschool
„DE BRANDING"

VAN LENNEPWEG
"Telefoon 4389

Skeltezs op circuit
De Karting Club Kennemerland organi-
seert op 6 augustus een estafette skelter-
wedstrijd op het circuit van de badplaats.

TZ-evenexnenten in zomerseizoen
x

Voor de jeugd
26 juli: tweede zeepkistenrace, circuit te

10 uur.
1 augustus: kinderballonwedstrijd, roton-

de, l uur. Ballonnen afhalen. Bouwes
vanaf 9 uur. Inschrijven bij kantoor
T.Z.: 27, 28, 31 juli.

2 aug.: strandvondstwedstrijd. Inzendin-
gen inleveren Jeugdhuis Hervormdt
Kerk, 4-8 uur. Tentoonstelling 3 aug.
3-6 en 7-9 uur.

7-19 aug.: tweede teken- en kleurwed-
strijd, tot 14 jaar. 22 aug. tentoonstel-
ling Jeugdhuis. Inschrijven bij kantoor
T.Z. 2 tot en met 5 augustus.

8 aug.: Strandfortenbouw, jongens 10-15
jaar, vrije strand te 9 uur. Inschrijven
bij kantoor T.Z.: 3 en 4 augustus.

11 aug.: derde zeepkistenrace, circuit te
10 uur. Inschrijven bij kantoor T.Z. 7
t.m. 10 aug.

Concerten en vuurwerken
Hieronder volgt een lijstje van openlucht-
concerten en vuurwerken die in Zandvoort
in juli en augustus worden gehouden. De
evenementen zijn georganiseerd door Tou-
ring Zandvoort.
Concerten:
27 juli N.Z.H.-kapel
29 juli Tiroler Kapel
5 aug. Tiroler Kapel (10 jaar in Zand-

voort)
10 aug. Tiroler Kapel
12 aug. Arti et Religioni
17 aug. Zandvoortse Muziekkapel
19 aug. Tiroler Kapel
24 aug. Tiroler Kapel
26 aug. Zandvoortse Muziekkapel
De concerten beginnen om 8.30 uur.
Vuurwerken:
Woensdag 26 juli, 2 en 9 aug. De vuur-
werken beginnen om 9.30-10 uur.

Winkeliers,
maakt reklame

door middel
van de

Zandvoortse
Courant

Want:
wie niet

a.dverteert
wordt

vergeten!

Ook voor

spoedreparaties aan
uw bril of zonnebril

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
Poststraat 12, tel. 4395 t.o. consultatiebureau
Leverancier alle ziekenfondsen

WONINGRUIL EGMOND
Te koop: woonhuis z. gesch. v. zomerverh. of pension
evt. m. naastgel. pand.
Gevr. woonhuis in Zandv. (huur of koop).

D. L. van der Lans, Lamoraalweg 32,
Egmond a.d. Hoef

Zandvoortse Damclub
De strijd om het individuele kampioen-
schap — en de J. Termes-beker — is ge-
eindigd in een overwinning voor C.
Draijer jr.

De eerste drie plaatsen in het eindklas-
sement worden bezet door C. Draijer jr.
met 52 punten uit 30 wedstrijden, A. Hoe-
kema, 44 punten uit 28' wedstrijden" (nog
2 te spelen), en L. J. van der Werf f met
43 punten uit 30 wedstrijden.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Boudier-Bakker - Een vriendschap.
Cesbron - Vijand tijd.
Tamminga en Wadman - Friese verhalen

in het Nederlands.
Seidel - Sterne der Heimkehr.
Murdoch - Under the net.
Bureau - Trois pierres chaudes en Es-

pagne.

Ontwikkelingslectuur
Gray - Hoe dieren vliegen, lopen, zwem-

men, springen, kruipen.
Hellings - Het ontwerpen van versterkers.
Jacob - Johann Strauss.
Du Pon - Het eigen huis.
v. Reyendam - Radio-ontstoringstechniek.
Van 't Veer - Nieuw-Guinea tegen wil en

dank.

WONINGRUIL
Wie wil van Zandv. naar
Amsterdam verhuizen?
Div. mooie woningen ter
ruiling aangeb. Evt. meer-
hoeksruil. Br. 5502 Z. Crt.
WONING-RUIL'
Heb vrije woning in Wie-
ringermeer. Wil verhuizen
naar uw woonpl. of naaste
omg. Tel. inl. 02272-365 of
b'r. onder no 5601 Z. Crt.
ZEILBOOTJE te koop.

Kostverlorenstraat 39,
telefoon 3615.

Gevr. LIEF MEISJE voor
2 kinderen in de vakantie.

Pension Arosa, Hoge-
weg 48, tel. 2595.

GARAGE TE HUUR.
Parallelweg 57J7.
Te koop: DRESSOIR, EET-

TAFEL, 4 STOELEN,
2 1-pers. BEDDEN m. kap.
matrassen^ rotan BANK-
STEL, BOEKENKAST en
SCHEMERLAMP, DAMES-
FIETS. Evers, Van Len-
nepweg 32/1.
Te koop:

RENAULT 4, 1956
met radio, in prima st.

Burg. Engelbertsstraat 48.

'geldig van 27-[uil Hm 2 augustut

Vakantie

VOORDEEL!

Leit best de dorst/

..k 2. PaM« SPARTHEE 25 et goedkoper
all» soorten én 10% korting

2 , SPARLIMONADESIROOP
wees royaal met 50 Ct goedkoper »n 10% korting
een groof glas!

Spar-slataus, nu voordelig l

kwollUit, SLASAUS 50% oll», v.n 95 voor 85-10%

kwaliteit; SLASAUS 25% oll», v.n 88 voor 79-10%

ffampeer-proviand, extra voordelig!

.ik buk KIPPESOEP 15 et goedkoper
van 105 voor 90 «n 10% korting

Neem zeker 2 blikken meöl

DESSERTPUDDING _ -
2 pakjes v.n 64 voor 3 5-10%

WAFELMELANGE groot pak v.n 100 voor 88-10%

LUNCH WORST blik 340 gram van 116 voor 98-10%

Kinder-verrassing J

TO reu» REGENBOOGKNOTSEN - -
- van 50 voor «1*1-10%

LAATSTE NIEUWS DAT is VOORDELIOI

FRISCA'S jom.rino.pja 2CO gram iijd.lljk 59-10%

APPELSTROOP b.k.r tijdelijk 55-io%

SNIJWORST e>tra kwallt.lt. 100 gram-tU<Jelljk 42-10%

GOUDHARTJES ko.kj.,250ar.mtijd.njk 59-10%

WERKELIJK VOORDEEL - 10'l„ KORTING - 100*1. KWALITEIT

Als uw armen te kort worden
is het heus tijd voor een

leesbril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier

i Haltestraat 5, telefoon 2174
's Avonds geopend van 8-9.30 uur

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. ^ 3283

Voor het TRIMMEN,
K N I P P E N en WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

DE GRU YTE R weekrec/ame
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5 i
GOUDREPEN i

voor cent
Op 5 knapen van repen uit

De Gruyter's gulle-goudreepserle
zegge virfendertig cent besparen.
Geniet nu extra voordelig!

Smaken: melk, puur of melk/mokka

Blik
TONIJN

ïOct-
GOEDKOPER

Tonijn Is zeebanket in de ware
zin! Maakt van iedere visschotel
iets verfijnds. Ter nadere kennis-
making deze week zo'n fors blik
„zee-kip" extra voordelig l

NASI
I GORENG
i 5O*
l GOEDKOPER
1| (half blik 25 et. goedkoper)
IH De Gruyter's échte NasiGoreng
H|j door ervaren Oosterse keuken-

prinsessen samengesteld!
Nu een. royale jeductie op 'n
complete goedsmaakse smul-

schotel met veel vleesl

HUISHOUD»
ZEEP

2 DUBBELE STUKKEN
het Snoepje van de Week

voor slechts 15 et. bij elke f 4,-
aan boodschappen.

voor cent
De Gruyter's goudgele huishoud»
zeep houdt flink huis onder alles
wat eens 'n beurt moet hebben.
Nu alles wekenlang blinkend
proper voor 45 et. l

^ ^ ' ^ • ^ ^ . ^ ' j ^ - t ï . / • • • - ^ - f ^ - / v i ]Altijd een kassabon voor 1O°/o korting. Ook bij de weekreclames

Alle reparaties
worden vakkundig
uitgevoerd.
Ook autoplaatwerk
LASBEDRIJF
Diaconiehuisstr. 9, tel. 2373

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,—.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34,
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger

„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

Gevraagd voor direct NET
MEISJE of JONGEN, plm.
18 j., voor de ijsmachlne.
HAROCAMO, Kerkstr. 14,
telefoon 2102.

Familiedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij
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De dames en heren spraken over

HOKKEN VOOR KNORRENDE BEESTEN
en parkeerproblemen

Onder matige belangstelling vergaderden j.l. maandagavond de dames en heren raads-
leden onder voorzitterschap van mr. -H. M. van Penema. Voor de behandeling van
de 12 punten tellende agenda deelde hij mede, dat de heer Van Duijn (p.v.d.a.)
wegens vakantie afwezig was en dat de heer Paap (p.v.d.a.) nog steeds ernstig
ziek was. Voorzitter gaf de suggestie laatstgenoemd raadslid namens de Raad bloe-
men aan te bieden met de beste wensen voor zijn herstel. Spontaan ging de
Raad hiermede akkoord. ,
De afwikkeling van de agenda verliep vrij vlot: welgeteld 65 minuten deden de le-
den er over. Hierbij was inbegrepen een klein kwartiertje praten over de beroemde
varkenshokken binnen het clrcuitterrein. Het vrolijk geknor der krulstaarten, die
op zoveel edelachtbare interesse waarschijnlijk niet hadden durven rekenen, moet in
de wijde omtrek te horen zijn geweest.

Ingekomen stukken

1. Jaarrekening van de woningbouwver-
eniging „Eendracht maakt macht" over
1960.
Voor kennisgeving aangenomen.

2. Door Gedeputeerde Staten gesloten ge-
meenterekening en bedrijfsrekening
over 1956.
Voor kennisgeving aangenomen.

3. Verslag kasopneming en controle ad-
- ministratie van de bedrijven in het 2e

kwartaal 1961.
Voor kennisgeving aangenomen.

4. Voorstel tot vaststelling van de 9e sup-
pletoire begroting der gemeente over
1961.
Akkoord.

Ontslag uit gemeentedienst en bevordering

1. Voorstel tot het verlenen van eervol
ontslag — op verzoek — aan E. de
Boer, vakonderwijzer in lichamelijke
oefeningen. \

' Akkoord.
2. Voorstel tot het verlenen van eervol

ontslag — op verzoek — aan L. M. 1de-
ler, technisch ambtenaar Ie klasse bij

, de dienst van publieke werken.
Akkoord.

3': Voorstel tot bevordering van F. de
' Jong, A. Kalff en A. de Blaauw tot
- resp. technisch hopfdambtenaar, hoofd-

commies en technisch hoofdambtenaar.
Akkoord.

Het voorstel tot het- verhogen van de
huurprijs der varkenshokken binnen het
circuit tot ƒ 12,— par maand (oud ƒ 6,75
per maand), ontlokte aan de heer LINDE-
MAN (k.v.p.) de opmerking of er soms
sprake was van een ,|tikfout" in 't raads-
voorstel. Daar stond l n.l. dat het college
zich voorstelt de datutjn van ingang van de
nieuwe huurprijs op
palen. Spr. maakte

| janauri 1961 te be-
bezwaar tegen dat

deze verhoogde huur l met terugwerkende
kracht ingaat, terwijl | de door het college

an de hokken nog
heer Lindeman

Ug. zandv. beland)

beoogde herstellingen
niet zijn uitgevoerd,
achtte dit onjuist.

De heer KONING
achtte het zeer wenselijk en zelfs nood-
zakelijk de voorwaarden van het nieuwe
huurcontract in het raadsvoorstel te ver-
werken. Spr. zei dat peze heus wei aan
de Raad kenbaar gemaakt hadden mogen
worden.

Wethouder TATES (v.v.d.) betoogde
dat de huurprijzen altijd aan de lage kant
waren geweest, pe vroegere huurovereen-
komst loopt overigens af op l januari '61
(liep af op die Hatum) maar spr. had er
geen bezwaar tjegen wanneer de datum
bijvoorbeeld op l juli 1961 werd gesteld.
Wat de voorwaarden betreft zei spr. dat
deze altijd door net college waren vastge-
steld. Men moet
stellen in het coll

De heer VAN
chr.) zei hierop

sprekingen in de
24 januari j.l. —
gang had mogen
natuurlijk) de v

och vertrouwen kunnen
ge.
DER WERFF (prot-
— doelende op de be-
raadsvergadering van

flat, als het college z'n
gaan (zonder de Raad
rkenshouders met hun

hokken waarschijj jjk waren verdwenen.

dat deze verhogir
lijk is. Hij gaf e
standkoming van
de eigenaren als
zet, maar thans
gegroeid, die dez<
kunnen betalen.»

VOORZITTER
de gebruikelijke

De heer LINDE
nog geen hogere
zolang de hokken
maakte er een v
steund werd doo
Van der Werff -
der huurverhoging^ op l januari 1962 vast
te stellen.

Wethouder

zag gaarne dat er
huur werd vastgesteld,
niet waren hersteld. Hij
orstel van — dat ge-

de heren Slegers en
de datum van Ingang

KERKMAN (p.v.d.a.) zei
f helemaal niet onrede-
i overzicht van de tot-
deze hokken, die door
efhebberij waren opge-
it bedrijven waren uit-
ƒ 144,— per jaar best

etoogde dat het college
oorwaarden zal stellen,

dus nitts zal vaststellen wat In afwijking
is van hetgeen door de Raad Is besloten.

Mevr. MOL-VANJ BELLEN (p.v.d.a.) zei
dat dit voorstel haar redelijk voorkwam,
hetgeen ook de niening is van de var-
kenshouders. \

De heer BREURË (v.v.d.) voegde aan
de discussies toe dit hij het verrukkelijk
vond hier langdurig over te praten. Hij
hoorde dé varkens al knorren, nu ze zo
over de tong gingen. Spr. vroeg zich af
waarover men zich
Voor varkens is de
hokken heerst, juis
prettig!

iigenlijk druk maakte,
smeerboel, die bij de
goed, die vinden het

De heer LINDEM UST hield voet bij stuk
en wilde niet afwi
eerder had gezegd:

ken van hetgeen hij
Huurverhoging ? Goed,

maar eerst de hok!
— herstellen.

De heer VAN DE
en verklaarde zich
van het voorstel-Lindemafe.

Wethouder KERK WtAN had de heer Ko-
ning nog gerustgest :ld door te zeggen dat

en — zoals beloofd Is

l WERFF viel hem bij
nogmaals voorstander

ZATERDAG 22 JULI — Nou gaan we komen dik te kort. Vanavond gaat het er
weer krijge» dat de mensen allerlei ver- naar uitzien dat er wat verbetering komt.
halen over vroegere slechte zomers komen We zouden vandaag een „kusttelllng" heb-
opdissen. Eentje wist te vertellen dat hij ben gehad. Kon niet eens doorgaan, om-
in de dertiger jaren als jongeman met va- dat ze dan te gauw waren uitgeteld.

' kantie was en een uur lang tot z'n hals in DINSDAG 25 JULI — Hoera! Een zo-
natte modder had gestaan ergens in Tirol, merse dag gehad in deze winter. De bouw-
toen er een overstroming was. Hij had een vakarbeiders hebben zich niet onbetuigd
meisje uit een geïsoleerde auto willen red- gelaten, 's Middags was 't gezellig druk, je
den, maar was zelf gestrand voor hij bij zag weer eens zonnebrillen en zonnehoe-
haar was. Het meisje is gered, hij trou- den. Wat is 't leed eigenlijk gauw ver-
wens ook en ze Heten beiden lachend de geten als 't weer even omslaat. Maar blijf

de zee in de gaten hou-
den, mensen. Die laat
niet met zich spotten.
WOENSDAG 26 JULI.
Gelukkig blijft de win-
ter kwakkelen, dus we
vriezen nog niet dood. Na
zo'n dag als gisteren is
deze dag weer een lelij-
ke domper. ledere ver-
betering wordt wreed
verstoord door Noord-
zee-depressies, die de
laatste weken opper-
machtlg zijn. Wat er zo
al uit het noordwesten
komt, is Dar en boos,
mensen. En dat niet al-
leen, maar ook behoor-
lijk guur. Dikke wollen
kleding Is de mode, ijs-

foto's van die vakantie-
tijd zien. Joost had na-
tuurlijk' weer een idioot
commentaar, die zei:
„Een liefde, die in de
modder is begonnen,
krijgt nooit reumatiek".
Waar haalt die jongen
hét vandaan, hè?
ZONDAG 23 JULI —
Zo nu en. dan denk
je dat het zomer wordt
als de zon zich even
laat zien door een gat
in de wolken. Maar wij
hebben deze zomer een
echt Noordzeeklimaat:
onbetrouwbaar dus. Ik
kan er niks aan doen, ik
ben zelf geboren en ge-
togen aan de kust, maar
heb ik toch nou geen goed woord over mutsen en wanten. In het dorp schijnt 't
voor ons weer! ' ook al niet zo te lukken. Wat moet augus-

tus veel goed maken. Als augustus dat
't Is zielig om te zien hoe de mensen bij- tenminste wil.
na smeken om zon en wat warmte. Jans Wat wil die vervelende Bartje nou eigen-
zegt dat de tent de laatste tijd wel lijkt lijk? Vanavond las ik in mijn lijfblad dat
op een vluchtelingenkamp met allemaal hij een keer van rubriek wil rullen met
verkleumde mensen in de gekste kleding, meneer Momus en mij. Die vent zit vol
De wandelaars komen nog even aan hun malle ideeën. Ik heb 't niet op die fratsen,
trekken, maar de *onaanbidders, die altijd Ze moeten mij maar met rust laten en me
willen opscheppen met hun bruine bast, laten blijven wat Ik ben: STOELEMAN

de door het college te stellen voorwaarden
dezelfde zouden zijn* als voorheen, waarna
VOORZITTER het j voorstel-Llndeman in
stemming bracht. (Datum van ingang der
huurverhoging na hét herstel der hokken.
Op l januari 1962 dus). Het werd met 5-8
verworpen. (Tegen de dames Mol-van Bel-
len, Stemler-Tjadenu en de heren Petro-
vitch, Diemer, Kerkman, Breure, Tates en
Hose). ;!

Het raadsvoorstel, j zoals het ter tafel
lag, werd hierna zonrter hoofdelijke' stem-

rbij de heer Van
tegen te hebben

ming aangenomen,
der Werff geacht
gestemd. s

>
De door het College[opgestelde nieuwe in-
structie voor het hoofd van het gemeen-
telljk verzorgingshui i had een korte dis-
cussie tot gevolg, i

De heer SLEGER3 (kvp) informeerde
hoe de vervanging
neer de directie met

De heer BREURE
eens graag weten.

Wethouder TATE

vordt geregeld wan-
vakantle Is.
(vvd) wilde dit even-

(vvd) antwoordde
dat de kwestie van do vervanging nog niet
geheel is geregeld. H<
voor geschikte pers(
Hij was echter van
stuur van het geme
huls hierin zal slagen.

*
Voor de vernieuwing/
rondom het sportpark

t is moeilijk de daar-

de de Raad zonder l oofdelljke stemming
een krediet beschikba

*
Voor diverse voorzier
Suringarschool (open >are kleuterschool)
werd — eveneens zond
ming — een krediet

Het gevraagde kredie
de uitbreiding van de
de Wim Gertenbachsc
min moeilijkheden o;
werden zonder hoofd lijke stemming be-
schikbaar gesteld.

en aan te trekken,
nening dat het be-
ntelijk verzorglngs-

van de afrastering
„Dulntjesveld" stel-

r van ƒ 13.250,—.

ngen in de W. H.

r hoofdelijke stem-
voteerd van ƒ4900.

van ƒ 16.100 voor
rijwielbergplaats bij
ooi leverde al even-

Ook deze gelden

Slachtoffer van de zee
Maandagmiddag is nabij het zuiderstrand
een 19-jarige Duitse jongeman uit Düssel-
dorf verdronken. De oorzaak van het on-
geval moet worden gezocht in de omstan-
digheid dat de Duitser, die de zwemkunst
niet voldoende machtig was, zich te ver in
zee heeft gewaagd. Het slachtoffer ver-
bleef in het tentenkamp „Sandevoerde"
aan de Kennemerweg.

Rode Kruiscollecte
De jaarlijkse huis aan huis collecte ten
bate van het Nederlandse Rode Kruis zal
in Zandvoort worden gehouden in de week
van 31 juli tot en met 5 augustus. De
straatcollecte zal plaatsvinden op zater-
dag 5 augustus. Colleclanten en collec-
trices kunnen zich aanmelden bij de heer
F. Poots, Haarlemmerstraat 24.

Wielrennen op het circuit
Aanstaande zondag vinden op het circuit
wielerwedstrijden plaats om het kampioen-
schap van Nederland voor professionals.

Burgerlijke Stand
21 juli-27 juli 1961

Geboren: Marcel, zoon van A. J. G.
Kroone en J. M. van Zanten; Peter, zoon
van F. C. G. Mertens en H. G. E. M. J.
Keislair.

Ondertrouwd: Gerrit Kroon en Elisa-
beth Catharina Wilhelmina Westhoff.

Getrouwd: Fre'derik Nicolaas van dei-
Zee en Johanna Maria Hendrica Koppen.

Overleden: Wilhelmus Franciscus van
Koningsbruggen, oud zesenzestig jaar, ge-
huwd met A. Engels.

Geboren buiten de gemeente: Wendela,
dochter van J. Weidema en P. K. J. Gall;
Ellza Jacoba, dochter van E. Bol en A.
Schaap.

Watergetijden
h.w. l.w.

juli
h.w. l.w.

30
31
aug.
l
2
3
4

,5

5.03
5.51

6.39
7.28
8.21
9.23

10.30

17.36
18.21

0.30
1.30

2.- 19.07
3.- 19.56
4.— 20.50
5.— 21.55
6.— 23.03

13.00
14.—

14.30
15.30
16.—
17.30
18.30

strand
berijdbaar
9.00-15.30

10.00-16.'-

11.30-18.—
12.30-19.—
13.30-20.—
14.30-21.—

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

In de rondvraag

citiek op circuit-kritiek
.WEDe heer VAN DER IWERFF (prot.-chr.)

vroeg of er nu eens uets kon worden ge-
daan inzake de riolering van de Prinsesse-
weg en de Verlengde Haltestraat.

Wethouder TATESi (vvd) antwoordde
dat hierin zo spoedig mogelijk zal worden
voorzien (ook bestrating) als 't even
kan j

De heer PETROVITCH (alg. zandv. be-
lang) informeerde of !er al een telefoon
was geplaatst in de Hannie Schaftschool.

VOORZITTER antwoordde bevestigend.
Dezelfde vragensteller vestigde de aan-

dacht op de z.l. verwaarloosde toestand
van het Kostverlorehwandelpark. Hij
vroeg of het College 'genegen was een
brief aan de eigenaar 'te richten waarin
deze zou worden verzocht het wandelpark
te doen opknappen. *

VOORZITTER antwoordde dat deze
eigenaar de op genoemd terrein aanwezl-

tegen spotprijs
deze bunkers als

zomerhuisjes hebben irfgericht. Het zou

ge voormalige bunkers
verhuurt aan gasten, di(

een beetje cru zijn om
ken kosten te maken •
dat er naar spr. oordeel
bijstond.

De heer PETROVITGH vestigde vervol-
gens de aandacht op l
het flatgebouw Kerkst
plein drie woningen al

hem nu te verzoe-
oor het park zelf,
toch niet zo slecht

et feit dat er van
aat-hoek Badhuis-
gedurende ander-

halfjaar leeg staan. Dit bevreemdde spr.
nogal en hij verzocht of het College deze
zaak eens wilde onderzoeken,
i VOORZITTER antwiordde dat dit be-
drijfspanden zijn, waar het College geen
macht over heeft. j

Tenslotte citeerde |Je heer" Petrovitch
een artikel uit het vierde nummer van het
maandblad „Rijdend JNederland", waarin
dokter P. Flieringa (arts alhier) onder
de naar sprekers oordeel sensationele tl-
tel „Ramp"-circuit een vrij pessimistisch
geluid laat horen omtrent de toekomstver-
wachtingen ten aanzien van het circuit.
Spr. betreurde het <jat dokter Flieringa
zich in dergelijke krasse termen heeft #e-
ult en zelfs ergens voorspelt: „Het staat
voor mij vast dat erf een keer een cata-
strofe komt. Het mag( een tijd goed gaan,
maar eens vliegt er een wagen rnet
een snelheid van eeri paar honderd kilo-
meter per uur in hel publiek. Het Is in
Le Mans gebeurd — ^sraarom zou het niet
gebeuren op het circuit van Zandvoort?
Tachtig doden, tweehonderd gewonden...
het zit er in". \

Tevens uitte dokter JFlierlnga kritiek op
het feit dat er zo goed als niets gedaan
kan worden wanneer liet er op aan komt
mensenlevens te redden. „De mensen, die
hiervoor zijn aangewezen, staan machte-
loos, omdat de wegen \voor het afvoeren
van de gewonden geblokkeerd zullen zijn.
Omdat de meest noodzakelijke hulpmldde-
len ontbreken. Met dertigduizend gulden
zou iets in die richting georganiseerd kun-
nen worden. Wie betaalt dat? Voorlopig
nog niemand." \

De heer PETROVITCH^had ernstige be-
denklngen tegen deze uitlatingen van dok-
ter Flieringa. \

\ -V- /. ~ ••v, '(
VOORZITTER deelde deze laalste me-

ning en zei dat hij liet door vragensteller
geciteerde artikel met opgetrokken wenk-
brauwen had gelezen. Hij vond de ziens-
wijze van dr. Flieringa geformuleerd in
een zeer sensationele! stijl en volkomen uit
de lucht gegrepen. Ook betreurde hij het
dat dokter Flieringa!— die natuurlijk het
recht heeft een bepaalde mening te uiten
— geen contact had opgenomen met de
bevoegde instanties, 'o.a. het bestuur van
Touring Zandvoort en de circuit-directie.
Spr. gaf de verzekering dat de directeur
van Touring Zandvoort een reactie voor-
bereld, die „er niet om zal liegen"!

De heer BREURE (vvd) vestigde de
aandacht op het proefschrift van dr. Ro-
derkerk, directeur van het .Nationale park
„De Kennemerduinen". Dit _ proefschrift,
getiteld „Recreatieverzorging' en natuur-
bescherming in de Kennemerduinen" be-
vat tal van interessante gegevens omtrent
de duinen. Spr. had dr. Roderkerk opge-
beld en hem gevraagd of hij bereid zou
zijn eens een lezing- over dit onderwerp
te houden. Dr. Roderkerk had zich hier-
toe gaarne bereid verklaard. Spr. vroeg
nu of het College deze suggestie wilde
sanctioneren.

VOORZITTER antwoordde dat hij dit
zeker een aantrekkelijke gedachte vond.
Hij wilde t.z.t. wel eeris contact opnemen
met dr. Roderkerk. \

De heer SLEGERS (kvp) vroeg of de
beperkende bepalingen, die de minister ten
aanzien van de particuliere woningbouw
heeft uitgevaardigd, van invloed kunnen
zijn op de totstandkoming van het plan
kop-Zeestraat m (Combinatie Bouwes-
Visser). \

VOORZITTER antwoordde dat dit plan
inmiddels is goedgekeurd door Prov. Sla-
ten en het is ter verdere ibehandeling naar
Den Haag gezonden. Sprl had goede hoop

Wat oa*
...... in de raadsvergadering van j.l. maan-
dag, was het citeren van een artikel van
dokter P. Flieringa, waarin deze kritiek
uitoefent op de veiligheidsmaatregelen tij-
dens autoraces op het circuit van Zand-
voort. Dit artikel werd gepubliceerd in liet
vierde nummer van het maandblad „Rij-
dend Nederland" en overgenomen door de
Volkskrant in de editie van 2/, juli j.l.

In dit artikel schrijft dokter Flieringa
— tuij citeren de Volkskrant — a.m.:

„Het staat voor mij vast, dat er een
keer een catastrofe komt. Het mag een tijd
goed gaan, maar eens vliegt er een war/en
met een snelheid van een paar honderd ki-
lometer per uur in het publiek. Het is m
Le Mans gebeurd — waarom KOU het niet
gebeuren op het circuit van Zandvoort?"

En verder:
„De mensen, die in actie moeten komen

om zoveel mogelijk levens te redden, staan
machteloos. Omdat de wegen voor het af-
voeren van de gewonden geblokkeerd, zul-
len zijn. Omdat de meest noodzakelijke
hulpmiddelen ontbreken. Met dertigdui-
zend gulden zou iets in die richting geor-
ganiseerd kunnen worden. Wie betaalt
dat? Voorlopig nog niemand".

Wij hebben in ons blad verscheidene
malen de aandacht gevestigd op de risi-
co's, die zijn verbonden aan de races op
het circuit. Ook hebben wij bij meer dan
een gelegenheid onze twijfel uitgesproken
over de veiligheidsmaatregelen, die steeds
maar weer onvoldoende bleken.

Wij hebben op onze kritiek van de zijde
van circuit-officials en wedstrijd-organisa-
toren, nooit enige reactie vernomen.

Wel bleek dat de K.N.A.C., na het dode-
lijk ongeval op 16 juni van het vorig jaar,
de getroffen veiligheidsmaatregelen even-
eens onvoldoende vond.

Wij zijn dan ook benieuivd — en
schijnlijk velen met ons — naar het ant-
ivoord van de circuit-directeur, dat door de
voorzitter van d~e Baad j.l. maandag in het
vooruitzicht werd gesteld.

Wij nemen als vanzelfsprekend aan dat
het antwoord — dat er volgens de voor-
zitter ,,niet om zal liegen" — ter kennis
van het publiek zal worden gebracht. P.

was dat geen der raadsleden in de
rondvraag heeft geprotesteerd tegen deze
zomer! Al was het alleen maar om mede-
dogen te tonen tnet het gekwelde incas-
seervermogen van de badgasten. Burger-
zin moet altijd aangemoedigd worden, vin-
den wij. En een kloeke houding ten op-
zichte van ons klimaat — dat op een
zomer-zotheid gaat lijken — zou een beste
goodwill hebben gekweekt. W.

dat dit plan de rijksgoedkeuring zal ver-
krijgen. r

De heer LINDEMAN (kvp) kwam nog
eens terug op' de chaotische toestanden
met het parkeerverbod aan de Boulevard
Paulus Loot. Hij had iemand gesproken,
die een bekeuring had gehad wegens het
parkeren aan de Zuidboulevard. De politie
had deze persoon toegevoegd dat geen be-
keuring zou zijn gegeven wanneer het
parkeerterrein aan de Brederodestraat ge-
heel bezet zou zijn geweest.

VOORZITTER\achtte deze uitlating rnin
of meer ongelukkig, ofschoon hij deze
moeilijk kon controleren. Wel zijn er aan-
vankelijk moeilijkheden geweest, maar de-
ze zijn het gevolg
parkeerruimten in
spr. Het parkeerverbod is tweemaal nood-
gedwongen opgeheven toen er op deze
twee dagen een ontzaglijke stroom bezoe-
kers (automobilisten) naar Zandvoort
kwam. Om praktische redenen en redelijk-
heidsgronden is hat parkeerverbod toen

van het gebrek aan
onze gemeente, aldus

tijdelijk opgehevem
noodzaak van meer
Zandvoort.

Spr. belichtte de
parkeerplaatsen in

Toen waren de vijf en zestig minuten
vol en gingen de dames en de heren, als-
mede publiek en pera huiswaarts.

Beter, slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

's AVONDS GEOPEND
Komt u dan op uw gemak eens kijken

Jongens in zeepkisten
op het circuit

Op het circuit zijn woensdagmorgen voor
de tweede maal in dit seizoen zeepkisten-
races georganiseerd door stichting „Tou-
ring Zandvoort" die meetellen voor de
competitie van drie wedstrijden, waarvan
de laatste zal plaats hebben op vrijdag
11 augustus. De leiding van de races be-
rustte bij de heer J. B. Th. Hugenholtz,
directeur van het circuit.

Er werd getraind van 10-12 uur, daar-
na volgden er voor elke deelnemer twee
wedstrijdritten, waarvan de snelste tijd
als eindresultaat gold. De deelnemers wa-
ren verdeeld over twee klassen, n.l. „lucht-
banden" en „massieve banden". Voor elke
klasse waren een drietal medailles be-

schikbaar gesteld, n.l. de eerste prijs een
vergulde, de tweede een verzilverde en de
derde een bronzen medaille. De snelste
tijden werden bovendien genoteerd voor
de gehele competitie, waarvoor na afloop
van de laatste race op 11 augustus spe-
clale prijzen beschikbaar worden gesteld.

Om ruim l uur werden de uitslagen be-
kend gemaakt.

Klasse luchtbanden: 1. Henk Koel in
de tijd van 29,4 sec.; 2. Jaap van der
Neut 30,2 sec.; 3. Jos van Roode 31,6 sec.

Klasse massieve banden: 1. Frans Derr,
tijd 31,9 sec.; 2. Hans Hugenholtz, tijd
32,3 sec.; 3. Tjeerd Faber, tijd 32,5 sec,



KINDEREN ZIJN DE DUPE
in de Algerijnse oorlog

Ruim zes jaar duurt de oorlog in Algerije nu. In deze tijd hebben zich in de grens-
gebieden in Tunesië en Marokko ruim 300.000 vluchtelingen verzameld, waar-
van de helft kinderen. Volgens officiële cijfers zijn hiervan 40.000 wezen en deze
kinderen zullen ook na de beëindiging van de oorlog verzorging blijven eisen.

Naar schatting bevinden zich thans In Tu-
nesië 175.000 en in Marokko 130.000 vluch-
telingen, waarvan bijna de helft kinderen.
Deze mensen zijn ten prooi aan honger,
koude en ziekten. Het meest deerniswek-
kend zijn de kinderen, gekleed in lompen,
lijdende aan oogziekten, maagkwalen en
hongeroedeem.

Het is zonder meer duidelijk dat de Tu-
nesische en Marokkaanse regeringen die
de handen vol hebben aan eigen proble-
men, hier weinig kunnen uitrichten. Alleen
grootscheepse hulpverlening van buiten
kan deze mensen redden. Het spreekt
haast wel vanzelf dat ook SCI zich inge-
zet heeft om te trachten iets van deze
onbeschrijfelijke nood te lenigen.

De Service Civil International — in Ne-
derland meer bekend als de Internationale
Vrijwillige Hulpdienst de I.V.H. — is een
organisatie die in beginsel tracht door het
houden van internationale vrijwillige
werkkampen medemensen in nood te hel-
pen en tegenstellingen tussen mensen te
overbruggen. In de loop van haar veertig-
jarig bestaan heeft zij talloze werkkam-
pen gehouden in vele landen van Europa
en daarbuiten. Werkkampen in Nederland
bij de watersnood in 1953, in Frankrijk bij
overstromingen in de Alpen, bij lawine-
rampen in Zwitserland, bij aardbevingen
in Griekenland, werkkampen in Duitsland,
bij huizenbouw voor vluchtelingen, bij het
opknappen van huizen voor ouden van da-
gen in Engeland In deze werkkampen ver-
enigden zich talrijke vrijwilligers van
vele rassen en nationaliteiten in een ge-
meenschappelijke positieve daad. Maar de,
geschiedenis van SCI toont dat zij niet ge-
aarzeld heeft ook op andere wijze hulp te
verlenen, wanneer daartoe aanleiding be-
stond, getuige de voedseltransporten en
-uitdelingen tijdens de Spaanse burger-
oorlog een soortgelijk „reliefwork" in vcr-
scheidene Europese landen waaronder Ne-
derland na de tweede wereldoorlog. De be-
hoefte aan dit laatste type hulpverlening
ligt in Noord-Afrika voor de hand. Niette-
min heeft SCI gemeend, hoe bescheiden
haar bijdrage ook moge zijn, voor de Al-
gerijnse vluchtelingen meer te . moeten
doen, mede door de ervaring opgedaan in
haar werk in de onderontwikkelde gebie-
den. Daar immers ligt het accent sterk op
de toekomst en dus in het edukatieve
vlak in de' ruimste zin van het woord. Zo
zon de SCI, die sedert 1952 in Algerije een
aktieve afdeling had, die door de oorlog
haar werk moest staken, op middelen om
niet slechts een voor vandaag, maar ook
voor morgen zinvolle taak in Noord-Afri-
ka te vervullen.

In 1959 werd het tehuis La Marsa voor
honderd Algerijnse jongens geopend. Hier
werd deze jongens door een goede verzor-
ging, een geregeld leven, door onderwijs
en vrijetijdsbesteding de mogelijkheid ge.-
boden zich te ontplooien, opdat zij in het
Algerije van straks hun taak kunnen ver-
vullen.

Bijna terzelfdertijd kon vlak bij Casa-
blanca, en direkt aan de kust, een ander
tehuis in gebruik worden genomen.

Dar Djamila herbergt sedert december
j.l. tachtig Algerijnse weesmeisjes van
6 tot 12 jaar. Drie Zwitserse IVH-sters,
een verpleegster en twee onderwijzeressen,
deelden vanaf het begin in dé leiding, die
korte tijd later nog door drie Algerijnse
vrouwen werd versterkt.

Toen korte tijd later in Marokko de mo-
gelijkheid zich voordeed om een huis te
huren dat als revalidatiecentrum dienst
zou kunnen doen, besloot SCI ook deze
kans niet onbenut te laten, en zo was men
in januari j.l. al bezig dit tehuis in te rich-
ten. Het biedt plaats aan een dertigtal pa-
tientjes, voornamelijk met maagklachten,
huidziekten en ernstige ondervoedingsver-

EXTRA BERICHT
OBEKBAYERN

Zandvoort
MAANDAG 31 JULI, 20 uur

Op veelvuldig verzoek herhaling
Grote Hollands-Duitse

FEESTAVOND
2 ORKESTEN:

Holl. Boerenorkest „De Hooischelf"
Oberlandlerkapelle „Sepp Meyer"

OTTO HILLER
„De zingende Kellermeister"

Folkloristische Dansgroep
van Zandvoort

Originele dansen' 'alnno 190,0
WEDSTRIJD DIRI'GEREN

en vele andere verrassingenn l-
ENTREE ƒ l,—

Kaarten vanaf heden bij de zaalchef
en 's avonds aan de kassa

Auf vielseitigen Wunsch Wiederholunf,

Crosser
Holldndisch-Deutscher

FESTABEND
2 KAPELLEN:

Holl. Bauernkapelle „De Hooischelf"
Oberlandlerkapelle „Sepp Meyer"

OTTO HILLER
„Der singende Kellermeister"

Folkloristische Tanzgruppe
von ZanavoorT

Originale Tanze Anno 1900
WETTBEWERB DIRIGIEREN

und viele andei-e Ueberraschungen
EINTRITT ƒ i,—

Karten ab heute b. dem Saalchef
und abends an der Kasse.

schijnselen. Een arts zal regelmatig con-
trole blijven uitoefenen. Het tehuis ligt in
Ifrane, een vakantie-oord voor welgestelde
lieden in het Atlasgebergte. Het tehuis
heeft goede accommodatie en is in alle op-
zichten ideaal voor het doel. De direkte
verantwoordelijkheid zal geheel bij twee
IVH-verpleegsters berusten.

Inmiddels deden zich in Tunesië onver-
wachte ontwikkelingen voor. In 1959 al
werden pogingen ondernomen om naast
het jongenstehuis „La Marsa" een meisjes-
pendant te stichten. Steeds weer echter
liepen onderhandelingen met huiseigena-
ren en instanties vast. En nu,, terwijl in
Marokko resultaten werden geboekt kwam
plotseling het bericht dat de SCI ook in
Tunesië een tehuis voor zestig meisjes
kon openen. Dat is intussen op 22 decem-
ber j.l. gebeurd.

Zo zal Sidi Bou Said, aan de Golf van
Tunis, niet ver van La Marsa, bijdragen
tot een menswaardig opgroeien van zes-
tig Algerijnse vluchtelingetjes.

Men is er zich bij de SCI van bewust
dat deze hulpverlening grote verantwoor-
delijkheden met zich meebrengt. Dat zij die
aanvaard heeft, is in de eerste plaats een
gevolg van de zo evidente en nijpende nood,
die eenvoudig tot optimale hulpverlening
dwingt, en in de tweede plaats het gevolg
van het vertrouwen dat zij stelt in haar

leden en sympahisanten en in allen wie
de ontstellende ellende van de Algerijnse
vluchtelingen ter harte gaat om naar ver-
mogen tot de bestrijding hiervan bij te
dragen. De kosten van de kindertehuizen
alleen al, komen per maand op een be-
drag van ƒ 25.000,—.

Er zijn dus reusachtige bedragen nodig,
die SCL overigens niet alleen, hoeft te
fourneren. Andere organisaties,, delen met
SCI de verantwoordelijkheid voor het bij-
eenbrengen van deze gelden. Als belang-
rijkste zij hier genoemd het Oxford Com-
mittee for Famine Relief, de Oxfam, dat
in Engeland belangrijke bijdragen voor re-
liefwork verzamelt. Dit feit en de weten-
schap dat ook in andere landen, niet in de
laatste plaats in Frankrijk, maar ook in
Nederland de SCI een beroep mag blijven
doen op de offervaardigheid . van velen,
geeft haar het vertrouwen dat zij haar
morele en financiële} verplichtingen tegen-
over de kinderen, wier lot van de hulp
van buiten afhankelijk is, zal kunnen blij-
ven doen.

Met grote dankbaarheid zij vermeld dat
sinds de opening van La Marsa In april
1959 door de Internationale Vrijwillige
Hulpdienst een in, Nederland verzameld
bedrag van bijna ƒ 30.000 op de rekening
voor Noord-Afrika van de SCI kon wor-
den overgemaakt. Bovendien werden in de
afgelopen jaren ruim 70 ton aan kleren
voor de vluchtelingen naar Tunesië ver-
scheept. Gedeeltelijk werden deze in spe-
ciale kledingaktiea door TVH-vrijwilligers
opgehaald.

Behalve aan geld is er nog steeds een
dringende behoefte aan mannen- en k'.n-
derkleding, speelgoed en schoolbehoeften.

Giften ineens, of-de nog meer gewaar-
deerde regelmatige vbijdragen kunnen wor-
den gestort of overgeschreven op postgiro
65.10 t.n.v. La Marsa, Amsterdam.

Inlichtingen zijn j te allen tijde te ver-
krijgen bij het correspondentie-adres, „La
Marsa", IVH-commissle voor hulp aan Al-
gerijnse vluchtelingenkinderen, Amster-
dam.

DERDE TZ-VUURWERK
was het aankijken waard

Het derde in de reeks vuurwerken, die de Stichting Touring Zandvoort .inwoners en
badgasten van Zandvoort deze zomer aanbiedt, had woensdagavond onder vrij grote
belangstelling plaats. Langzaamaan gaat men wennen aan deze woensdagavonden,
waarop deze bij een badseizoen horende vurige elementen worden gegeven.

En ofschoon het Noordzee klimaat op irri-
terende wijze duidelijk maakt, dat één
woensdagavond-vuurwerk nog geen zomer
maakt, ontkomt men toch niet aan* de
charme van zo'n bij uitstek zomers festijn
Daarbij komt nog dat hier een' unieke
gelegenheid is het spel van vuur en kleur
en knallen tot zijn recht te doen komen:
het strand met op de achtergrond de wjt
gekuifde golven van 'de rusteloze zee,r rtie
zich nimmer schijnt te verbazen over het
feit dat de mensen altijd druk 011 luid-
ruchtig moeten doen aan het strand!

Deze keer was het vuurwerk heus wel
weer de moeite van het kijken -waard.
Er waren verschillende -„grondstukken",
die het. — ondanks de straffe westelijke
wind — uitstekend deden. En de vuurpijlen
werden mét een bijzonder rap tempo naar
de duistere' avondhemel geschoten, waarbij
bleek dat.ook hier gezocht is naar nieuwe
vormen, nieuwe geluidseffecten . en nieuwe
kleuren. Want wij vernamen dat de kleur
blauw en "ook violet bijna niet te treffen
zijn in de pyrotechniek. Vanzelfsprekend
komt alles nog meer tot z'n recht als bet
•weer eens een keer, desnoods'bij verras-
sing, op een woensdagavond echt zomers
zou zijn. Men moet eigenlijk niet staan te
kleumen in de harde en frisse zeewind, die
er echter wel voor zorgde dat de explosie-
wolken en de veelal spontane rookontwik-
keiling snel in de richting van het dorp
dreven. >

De „reklamestukken" waren dikwijls
ingenieuze combinaties van helderwitte
watervallen, gouden regen en uitschieten-
de groene en rode ballen. Enkele vuur-
pijlen explodeerden met enorm harde sla-
gen, zodat het geluid daverend weerkaatst
werd tegen de gevels van de villa's aan
de boulevard. Verder was er een typisch

Dansen op Raadhuisplein
Op het Raadhiuisplein heeft de Zandvoortse
Volksdansvereniging, versterkt met enkele
leden van volksdansgroepen uit Haarlem
én Amsterdam, zaterdagavond een uitvoe-
ring gegeven van volksdansen. Het'ensem-
ble voerde een programma uit van 42 dan-
sen. De publieke belangstelling voor >-de
uitvoering van de groepen..-was bijzonder
groot.

geluidseffect te beluisteren, bij - een - der
stukken :• zo: iets'als de .-.illustratie" bijleen
spookfilm! . , ,

Om -half elf precies was -het aïgelopen..
De lichten gingen weer aan in de strand-
tenten en de meeste belangstellenden gin-
gen enigszins rillend naar huis, terwijl
anderen — voornamelijk jongeren —
elkaar nog wat gezelschap hielden in de
Kerkstraat en -op het Raadhuisplein. In
het algemeen waren de, meningen over dit
vuurwerk'— In tegenstelling tot de vorige-
keer :— gunstig.. Inderdaad,' men krijgt
de smaak té pakken! H. W.

Jeugd-evenementen
1 augustus: kinderballonwedstrijd, roton-

de, l uur. Ballonnen afhalen Bouwes
canaf i 9 uur:, Inschrijven' • bij kantoor
T.Z.: 27, 28, 31 juli.

2 aug.: strandvondstwedstrijcU, Inzendingen
Inleveren Jeugdhuis Herv. Kerk, 4-8 u.

., Tentoonstelling 3 aug. 3-6 en 7-9 uur.
7-19- 'aug'.':" "tweede"'teken-' 'en kleurw'ed-'

strijd, tot 14 jaar. 22 aug. tentoonstel-
" ling Jeugdhuis-jglnschrijyen bij kantqor

T.Z. 2 tot'en mét"£ augustus. "' '~
8 aug.: Strandfortenbouw, jongens 10-15

jaar, vrije strand te 9 uur. Inschrijven
bij kantoor T.Z.: 3 en 4 augustus.

11 aug.: derde zeepkistenrace, circuit te
10 uur. Inschrijven bij kantoor T.Z. 7
t.m. 10 aug.

Inspecteur gaat heen
Bij koninklijk besluit is met ingang van
16 oktober ondef(!:dankbetuiging voor de
diensten aan het 'rijksscliooltoezicht be-
wezen, op zijn „ verzoek eervol ontslag
verleend aan de heer. K~. J. M. Bouchette,
als inspecteur van'het lager onderwijs in
de inspectie Haarlem.

*
Bet beleid van de heer Bouchette heeft in
het verleden verscheidene malen aanlei-
ding gegeven tot 'kritiek in de Zandvoort*
se gemeenteraad en daar niet alleen.

Vooral zijn adviezen inzake de school-
uitbreiding en scholenbouw in Zandvoort-
Noord, oogstten weinig waardering ivf de
gemeente en o.i. niet, ten onrechte.

Wij kregen wel «eens de indruk dat
de inspecteur tudsèn _ de muilen van, ons
onderwijsbestel bekneld was geraakt. -.

Zo'n beetje hebben we
ons nu bij u geïntrodu-
ceerd. U weet dan, hoe
we de zee onderginyin,
ook was u getuige van
onze eerste teleurstel-
lingen.
Inmiddels^ hebben al-

weer twee jaargetijden het 'dorp bezet en
ontruimd sinds wij hier wonen. In die rijd
kreeg mijn andere helft andere besig-
heden. Ze voedde het kind, ontstofte het
huis en vergeleek de speciale aanbiedingen
in advertenties. Daartussendoor ontving se
de vrienden, die enthousiast deden, en'luis-
terde naar mij, die^verbitterd verslag uit-
bracht van de ondernomen 'expedities.

Want ik kan'maar niet berusten in die
teleurstellingen. Decepties overigens, die
toen voornamelijk door de architectuur te-
weeg gebracht werden.

Bouwen is ruimte vullen inet glas en
steen. De architect heeft tot taak ruimte
en glas en steen harmonisch te verbinden.

Weliswaar is hij gebonden aan voor-
waarden van sociologische, economische
en velerlei andere aard, "

HimiiK •

l'Hü'
" -!i!i' '"'Weliswaar dient hij zich daarbij te hou-

den aan allerlei wettelijke voorschriften.
Weliswaar is hij daarom een beklagens-

waardige drommel.
Maar ondanks en toch sijn er bouw-

meesters, die recht doen wedervaren aan
ruimte en materiaal. Bovendien sijn hun
scheppingen oprechte pogingen tot weer-
gaue van deze tijd;__de tijd met sijn aan-
doenliik verlangen'naar'klaarheid en even-
wicht. • r '•

In hun 'versteende" synfenieën spelen
Zijnen-en- vlakken zuivere variaties op Het
thema ruimte.

In Zandvoort componeerden architecten
overwegend goedkope schlagers. En. nu
openbaart zich een bedenkelijk verschljn-
sel.

Terwijl enerzijds zindelijke sociologen
en brave burgers het muzikale maar luid-
ruchtige teenagergenot veroordelen, gaan
zij anderzijds straal voorbij aan het oor-
verdovende lawaai uit het Radio-Luscem-
burg van slimme architecten.

Hij of zij, die de door de zee geschapen
ruimte eerbiedig betreedt als een katUe-
draal, ziet 'zich een/''machteloos' getuige
van verkrachting en ontaarding.

DOKTERS-, ZUSTERS- en i .
APOTHEEKDIENST <

DOKTOREN: •
P. Flleringa, Brederodeatraat l, tel. 2181

WIJKZUSTER:
E. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382

APOTHEEK: . ,
29 juli t/m 4 augustus-.
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen. '

Zondag 30 juli
Dierenarts J. Hagedoorn, Heemstepdse
Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521.

PREDIKBEURTEN ;

Zondag 30 juli '
8.30 uur: Kerkdienst in de Duitse taal.
Voorganger: Pfarrer Heinrich Grosz uit
Bad Dürkheim, Pfaltz. i
10 uur: mej. ds. W. H. Buijs.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 30 juli

10.30 uur: ds. J. Maarse (Doopsgez.) uit
Krommenie.

GEREFORMEERDE KERK, Juïlanaweg
Zondag 30 juli

Aerdenhout/Bentveld (Kapel achter" de
Hervormde Kerk, Leeuwerikenlaan):
9 uur: ds. N. Korenhof f van Amster-
dam/Slotervaart.

Zandvoort:
10.30 uur: ds. N. Korenhoff.
19*uur: ds. N.-Korenhoff.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H.-Missen zijn te 6.30, 7.30, -8.30,

9.30 (hoogmis), 11 uur.
Bovendien avondmis te 19.30 uur. •
De H.H. Missen van 8.30, 11 en 19.30 u.
zijn vooral voor de gasten.

i
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Gedurende augustus geen samenkomst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond.8 u. bijbelstudie in Gemeen-

schapshuis, kamer 4, ingang Willemstr.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 30 juli, 9.45 uur, 298 m radiotoe-
spraak door de heer P. Spigt. Onderwerp:
„Miskende rechten". •'•

Zeepost • -" ^ 'i
.U.S.A.: ss. Nieuw.Amsterdam, 30 juli;

ms. „Heina", 30 juli en \
ms. „Westerdam", 2 augustus." 5

Argentinië: ss. „Coracero", 2. augustus.
.Australië; , ss, ̂ „Oriana",^31 juli,' en \

'ms. „Vogtland",?2 augustus. *" J.
Brazilië: ;ms. „Gap Ortegal", l, augustus.
Brit's-O.-Afrika: ms. „Jean Laborde", 2/8.
.Canada: ss. „Arkadia",- 30 juli;

ms." „Volumnia", 2 augustus, en
ss. „Grote Beer", 3 augustus. - r

Chili: ms. „Ceres", 2 augustus, en
- ms. „Buntenstein", 3 augustus."
Indonesië: ms. „Düsseldorf", 30 juli. -
Ned. Antillen: ss., „Zuiderkruis", l.aug.;
Ned. Nieuw-Guinea: ss. „Zuiderkruis", 1/8.
Nieuw-Zeeland: ss „Zuiderkruis", l aug.
Suriname":""'ms.',,Jason",'12" augustüs".*^''^';'.
Unie van Zuid-Afrika en Zuidwest-Afrika:

ms. „Pretoria Castle", 30 juli, en
ms. „Algol", l augustua.

FAMILIEBERICHTEN

Heden nam God, na een kortstondi-
ge ziekte tot Zich, onze innig gelief-
de man, zoon, kleinzoon, behuwd-.
zoon, broer en zwager

ABRAHAM JAN CENSE
in de leeftijd van 31 jaar.
Amsterdam:

C. Cense-Bosch
Zandvoort:

A. A. Cense
G. H. W. Cense-Meijer
A. Meijer-Wildeman
G. A. Cense en Verloofde
W. H. Cense

Zwolle: W. Bosch
A. S. Bosch-Hoogendoorn
J. Bosch
J. Bosch-Toersen •

Amsterdam, 26 juli 1961
Haarlemmerplein 13-111

De teraardebestelling zal plaatsvin-
den op de Algemene begraafplaats
te Zandvoort op zaterdag 29 juli a.s,
te 11 uur.- Vertrek van Kostverloren-
straat 115 te 10.45 uur. •

Liefst geen bloemen

Heden is zacht en kalm ingeslapen
mijn lieve man,, broer, zwager, oom
en onze beste vriend

Lourens Nicolaas Steenhuizen
in de ouderdom' van 84 jaar.
Zandvoort, 27 juli'1961- '
Haarlemmerstraat 35

J. C. van Dijck
C. Bon-Steenhuizen
G. -v. d. Werff
J. Brink
I. M. Brink-Ranics
P. van Dijck
G. van Dijck-Okkelenburg
Peter

De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer, Dorpsplein 11. Gelegen-
heid tot bezoek zondag aanstaande
van 3-4 uur.
De teraardebestelling zal plaats heb-
ben dinsdag l augustus a.s. te 2 uur
op de Algemene Begraafplaats.-te
Zandvoort.

Fam. ds. A. de Ruiter woont nu Irislaan 27
Heemstede, telefoon 02500-37089.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE - ZANDVOORT"'-

. i j
" ' Bekendmaking -•- *-*•'• - •

Het hoofd van het gemeentebestuur van
Zandvoort brengt ingevolge artikel^ 36, 4e
lid van de Woningwet ter ', openbare 'ken-
nis, dat de raad dier gemeente''bij besluit
van 24 juli 1961 nr. 6 heeft 'bepaald) ^at
een herziening van het geldende" uitb'rei-

„dingsplan-in-hoofdzaak. en^van de gelde'n-
de uitbreidingsplarihèn-in-onderdelen wordt
voorbereid. ' ' _ ' - . ' . . . .
Zandvoort, (26 juli 1961. ' \_ ' ."'';,"''

Het hoofd van het gemeentebestuur,
i. Van Fenema.-. ,

GEVRAAGD -" j r*
leerling-tandtechniker

", • ï ' i ' i 1 - ; (leeftijd' vanaf 15 .jaar)
Tandtechnisch laboratorium Füzy
Koninginneweg 24, telefoon 4299

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. +- 7 et p. km.

Ook Opeis Rekord....'6l
Flaters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

WONINGRUIL. Aangcb.
te Bloemendaal zeer ruim
mooi huis m. voor en acht.
tuin, 7 k., zolder, badk.,
C.V. 'Gevr. ruime flat te
Zandvoort. Tel. 02500-55197
of br. onder no 5705 Z.C.

Onderwijzeres zoekt per
l sept. a.s. GEMEUB. OF
GESTOFF. KAMER met
gebr. v. keuk. Br. aan mej.
A. van der Horst, Radio-
straat 74, Hilversum.

TE HUUR GEVR. 1-15 aug.
v. 4 pers., met vrije keuk.
Br. onder nr. 5701 bur.
Zandv. Courant.

WOONRUIMTE gevr. door
jong echtp. per l okt:,
liefst ongem., evt. gestoff.
Br. nr. 5703 bur. Z. Crt.

Mooi ruim HUIS aangeb.,
leeg te aanv., voor en
achter tuin, gr. suite,
keuk., Ie verd., 3 k., badk.,
2e verd., 3 km., Br. onder
no 5704 bur. Z. Crt.

Van part, te koop: Philips
43 cm SUPER TV, pr. kw.
als nieuw, ƒ 350, uiterste
pr. Vinkenstr. 36 na 6 uur.:

Te koop: 4 kamer-FLAT
in Haarlem. Staat leeg.
Ook ruilen voor flat of huis
in Zandvoort. Te bevr. Pa-
trijzenstraat 22, tel. 4488.

Te koop: jonge en oude
KONIJNEN

Burg. Beeckmanstraat 24.

Te koop goed onderhouden
ORGEL,.-merk .Lindholm',
Zandvoortsel. 26, tel. 2565

trimmen / ,
knippen </--'S
wassen LT^U

bé boterhoven de haan
r?:~- ' gedipl.

zandvoórtselaan 325,
telefoon- 02500-43459

Te koop' (wegens emigr.):
blank *-EETK. AM. (4 stoe-
len( uitsch.tafel, dress., en
bankstel-; Electrolux STOF-

ZUIGER; verl. ARM AT.;
Etna GASCOMF., Tilley
STRAALKACHEL.
Van LennepVveg 24/2.

Te koop aang.: speelgoed-
ELEKTR. TREIN: Marklin
m. vele onderdelen. Karel
Doormanstraat 4, tel. 3291.

Te koop: -TANDEM met
hulpmotor, i.'pr.st.
Spoorbuurtstraat 11.

Gedipl/ pedicure
Behandeling bij u aan huis.1

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 2562

Voor dir. gevr.-HULP i.d.
huish. van 8-2 -uur. Hoge-
weg 9, tel. 3454.

NETTE • LOOPJONGEN
gevraagd voor zomer en
winter. Fa. Kerkman &
Loos. Haltestr. 16, tel. 2473

Webers schoonmaakbedrijf
vraagt nejtte zelfstandige
SCHOONMAAKSTER. -
Nic. Beetslaan 18, tel. 4090

Wegens vakantie
gesloten in augustus

LASBEDRIJF
Diaconiehuisstraat 9

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

TUIN OPKNAPPEN en
VERZORGING.
Ook • • graszoden en aarde.
Telefoon 02500-17237.

Gevr. in eenv. kl. gez.:
SLAAPKAMER m. of z.
pens. v. 15 aug.-15 sept.
Br. nr. 5706 bur. Z.Crt.

30 tot 40% BESPARING
op 10 jaar schrift, gegar-

WATERDICHTE
KAMPEERTENTEN

door dir. levering af fabr.
Bij vroegtijdige opdracht
kunnen levering- en betaling
in overleg worden gere-
geld. STRANDSCHERM
(140 cm hoog) beschermt
u tegen wind, zand, stof
en ongewenste kijkers, ge-
heel compleet ƒ 25,—.
TENTENFABRIEK „THE
INDIANA", HAARLEM.
Zijlweg 111, telef. 02500-
17877 (8 lijnen). Geul. cat.
gratis op aanvraag.

1000 X.

WELKOM
BIJ DE

DUIZENDEN

A M S T E R D A M
FAMHJEDRUKWERK:
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l • Telef. 2135



LUNAPARK van 29 JULI tot en met 6 AUGUSTUS LUNAPARK
Terrein bij de Herenstraat Cake walk, zweefmolen, swingmill, schiettent, prijzenpaleis; emotiebaah, betoverd slot,.enz., enz. Einde bUSStatJOH, rechts
HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
'' Burg. Engelbertsstraat 54

Tel. 2562 Grote Krocht 23
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

Openbare bibliotheek en leeszaal
Zaridvoort

Wijziging uitleent ij den
Ingaande 5 augustus 1961
's ZATERDAGS:
n Volwassenen 10—11,30 uur

Jeugd ' 12—13.30 uur

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
;kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 , — TELEFOON 2164

«HOUDT UW

611MT PMT?

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd Opticien

. POSTSTRAAT 12, — TELEF. 4395
." t.o. Consultatiebureau •' *•

• Leverancier> alle ziekenfondsen

Plastic matrassen
- ;': 80. x 190, f 35,-
- - - BEDDENMAGAZIJN. _ _ , , _ '

V W. H . - K E M P E R
Haltestraat;-'2l; telefoon 2119 en 2501 • '

Daar kunt u heen
'f" !.*",.. ~ ' 'Monopole ' - ' '-'T

..|Üyij1i' film^Tloccó,Grariata' in Marina'. ^ ' ,
Maantiag^Sl^'juli;\dinsdag'.l aug.r 19 'en

. ,
&1.SO uur: film Kriminal-Tangö: .'"- , ~ ~'
Vrijdag 28 juli t.m. donderdag ~S aïtg.:
14-SO uur: film Schlagerparade J1960: '-~«••'

i'OVerbayern; Zeestraat • -.iic,. -•:
Maandag •iSl:'jüli^ 20 uur: Grote Hollands-
Duitse feestavond.

x . . _ , . „ . . , f ! _ ̂ ^ , . . ,
*" Einde busstation (bij/de Hërenstfadt')':']

vissen m zee

de nieuwste sfrandsport
De sportiefste manier van vissen...
u hebt de lijn in uw hand en
voelt aan het rukken of u beet hebt.
Maak uw dag aan het strand -
- weer of geen weer - tot een
heerlijke sportieve gebeurtenis.

---------~~ ~~*~" Vraag uw winkelier!
Adres v.d. handel: fa. S. Weinberg.wilhelminastr. 2, Hilversum, tel. 02950-14515.

iedereen kan het
geen vergunning voor nodig
heerlijk ontspannende
lichaamsbeweging
bijzonder boeiende sport

'n Prettige vakantie met
Philips draagbaar radiotoestel, leuke uitvoering
prachtig van toon, voor binnen en buiten!
PHILIPS platenspeler met versterker
SPORT in BEELD met „
Philips televisie 43 cm beeld ƒ 645,—
Zojuist verschenen geheel nieuwe Philips
T.V. automatic, 48 cm beeld ƒ 745,— Dw oude tadio of
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,- televisie heeft inruilwaarde
Komt ü eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. — Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen
u gratis uit en thuis. _.-£_

PHILIPS
Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F. H. PEN A ATPHILIPS-SPECIALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

zo' n heerlijk krentenbrood f 1,25
^of rozijnenbropd ; . : f 1,10
^Bij-elk"ontbtjt is"dit een delicatesse. '"f-'j'<«: "/:"VM- • > > : _
" ' ". , " """ " ',. i • > ' i J • •':

Bent -u in het 'duin of op het 'strand, u geniet, want, u hebt onze heer-
'lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw niand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

Erkende A utorijschool „Zandvoort"
Tho -beckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS

Moderne brede trouwringen
Diverse modellen; ook geciseleerd

Verkrijgbaar bij:

H. L A N S D O R P
KERKSTRAAT 33 - TELEFOON 2359

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel., 02520-5116. Ook
genegen dé rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond 'bij élke hoeveel-
heid.

Vlug, netjes en ,
- goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf'' . -.'<,•
P; J.- DANNENBURG

• •• v/h. J. J. van der Mije
'.=: KONINGSTRAAT' 73 .

üandvoort t
Tel. 2457- b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt' vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiien-
werk, muurwerk

Oude boeken en prenten
te koop gevr.
Antiq. „De Kring"
Nwe. Spiegelst'raat 46-48,
A'dam, tel. (020)-220707

l \Nu kei f schilderen! \
J .Losse oliegrondverf |

a ƒ. 1,25 per kg.
• Ouderwetse GLANS- ]

i. VERF'a ƒ 2,25 p. kg!
VERF 'voor BIN-
NEN en'BUITEN •
Ook verkoop van
TOKIpNÉrAKKEN

l Dutra:verfmalerij
tN.Z. rVoorburgwal 251
' Amsterdam-G., telef. j
j 243542,"naast Wijers

(Moderne k'leur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,—.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hogo inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34,
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegensvoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Diogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie.
Telefoon Amsterdam 020-
715797. Lutmastraat 89.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
' en ververij

BCEIJSEÜ
Telefoon 2653

MAAGTABLETTEN
de beste

U kunt weer"normaal eten.'
Vraagt inl. b.d. importeur
LOUIS RIETBERGEN -c.v.
Korenaarstraat 55, Rotter-
dam-6.

om een

jiirl> r:- ;-v

te r oliën!
HALVE-ZWARE - PITTIG - MILD - LEKKER
Uit het zonnige Carolina en uit het rijke, ruige Kentucky
komen de tabakken. Voor Royal. Doublé selected!
De nieuwe shag - Voor mannen - Voor U! - ROYAL

• •**

KONINKLIJKE TABAKFABRIEK J. & A. G. VAN ROSSEM - ROTTERDAM
met handige

extra-lange klep



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.

PHILIPS WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914
Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR Vakkundige en snelle

REPARATIES
.aan alle radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroom

Voortzetting SEIZOEN OPRUIMING
Profiteerde u reeds van de enorme koopjes ? T TD TT1

Italië zegt "proost'

met

STOCK BRANDY '84

de wereldvermaarde Brandy

U drinkt het "puur", ook als pousse-café,
óf als long drink met soda, cola of tonic.

Per fles van
0.7 liter

15.-

STOCK is het Italiaansewereldmerk voor Brandy '84.
Vermouth, Aperitivo Rosso en uitgelezen Likeuren.

In BENNEBROEK verkrijgbaar bij:
STENEKER'S Wijnhandel, Zwarteweg 30-32, tele-
foon 6227,
In HAARLEM verkrijgbaar bij:
Slijterij JOS VAN BALEN, Kruisweg 15, tel. 11416

Wagenweg 14, tel. 15967
Wijnhandel E. H. J. BURGERS & ZOON, Schoter-
weg 6, tel. 56282; Tesselschadeplein 6, tel. 62408
Slijterij-Wijnhandel A. CORVER, Lange Veer-
straat 30, tel. 19889.
N.V. Wijnhuys „DE GULDE DRUYF" Grote
Markt 4, telefoon 10134.
C. van Hees, Wijnhandel „OPORTO", Zijlweg hoek
Kuychaverstraat 2, tel. 16802.

N.V. Wijnhandel W. JAGER GERLINGS v/h Fa.
J. H. Enschedé, Spaarne 86-92, tel. 10112.
Wijnhandel OKHUYSEN, Gierstraat 34, telefoon
10877-16275.
Wijnhandel „D'OUDE VOS", Kleine Houtstraat 56,
telefoon 16510.
Wijnhandel „DE ZYLPOORT", firma P. Beaufort,
Kinderhuisvest 47-51, telefoon 10717.

In HEEMSTEDE verkrijgbaar bijv
Slijterij en Wijnhandel „DE KASTANJEBOOM^',
Fa. H. Schouten, Binnenweg 59, telefoon 38162.

In ZAND VOORT verkrijgbaar bij:
Wijnhandel LEFFERTS, Zeestraat 44, telef. 2254.

BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. o"pticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174
's Avonds geopend van 8-9.30 uur

Niet alleen
voor uw bril,
maar OOK voor:

PRISMAKIJKERS
BAROMETERS
LEESGLAZEN
LOEPEN
THERMOMETERS

Op ziekenfondsrecept vastgestelde vergoeding
op montuurs en glazen geheel zonder kosten.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

Elke dag vexse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — Vergeet-mij-nietjes en Violen

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMME
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dina Brondersatraat 18 - Telefoon 3792

Dames, doet in deze dure
tijd uw voordeel bij

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
800 gram riblappen 2,75
800 gram mooie ossenlappen vanaf... 2,10
Voor de boterham:
100 gr. ham en 100 gr. gek. worst 0,85
100 gr. pekelvl. en 100 gr. gek. worst 0,75
150 gram gehakt 0,55
150 gram pork 0,50
160 gram ham 0,85
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gram pekelvlees 0,75
250 gram gekookte worst 0,85
250 gram leverworst 0,70
Soeppakket l,—
l busje weense worstjes 0,98
Ook voorradig Ie kwal, diepvries-kuikens

Costuums
Sportcolberts
Pantalons
Regenjassen
Pullovers
Jacks
Spoztshirts
Overhemden
Truien

in een ruime keus
in iedere prijsklasse

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KÏRKSTR.20 • Til:3136

Hebt u bedrijfskleding nodig?
WIJ hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360

KOELKASTEN
ALASKA, 120 liter, compressor-
systeem, verlaagd in prijs: thans
ƒ 398,— of ƒ 20,- p.m.
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

WATERDRINKER KOOPT ALLES
Zolderopruimingen, meubilair en andere
goederen enz. U belt, wij komen.
DORPSPLEIN 2 -" TELEFOON 2164

DIRKMOEK
\oo\'kfydens iseizoen

AMSTERDAM*!

KERKSTR.I9
Belangrijke

TELKFOONNUMMHRS
EN ADRBSSBN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdflingenver-

Jceer, kiosk Raadhui»pl»in.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 369, Bentvald,
SAAB service-dealar.'

2071 Borlogebedrijf C. Waanmg, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Riwfco", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Qertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

1. .
Een glas Duff Cordon
sfierry laat ik me mat
plezier inschenken.
De geur, de "flor del
vino" laat je al proe-
ven voordat je drinkt.

Gezondheid! Met Duif
Cordon sherry ben je
ingenomen.
Ze is zoals sherry
naar aloude tradities
moet zijn.

Daarom is dit de fles,
die ik U kan aanbevelen
Hierin zijn de tradities
van Andalusiê verwerkt.
Duff Gordon smaakt

.altijd naar meer.

\ ) uit een wereldberoemd huis! '._
. ' . " . IMPORTEURS: WILMERINK & MULLER • AMSTERDAM

Transistor Radio's
slechts 34,50

firma Schuilenburg
Diverse kleuren.

Alleen:
GROTE KROCHT 5-7, telefoon 2974

MONOPOLE
•*f. Kassa geopend:

Dagelijks: 12.30-15 en 18-22 uur

VRIJDAG 28 t/m ZONDAG 30' JULI
Aanvang 19 en 21.30 uur

Rocco Granata in
MARINA
met o.a. Rex Gildo, Jan en Kjeld, Gabriel-
le en vele anderen.

Een wervelwind van rhytme, humor en jeugdig
vuur!!! Alle leeftijden

MAANDAG 31 JULI en DINSDAG l AUG.
Aanvang 19 en 21.30 uur

Heinz Erhardt - Susanne Cramer

Weduwnaar
met 5 dochters
(Witwer mit 5 Töchtern)

Een hartverwarmende film: Alle leett.

WOENSDAG 2 en DONDERDAG 3 AUG.
Aanvang 19 en 21.30 uur

• Peter Aleacander - Vivi Bach

Krïmïnal-Tango
Daverende schlagers... daverende kolder!
Alle leeftijden.

VRIJDAG 28 JULI t/m DONDERDAG 3 AUG.
ledere middag 14.30 uur een vrolijk vakantie-
programma voor alle leeftijden.

Schlagerparade
I96O

o.a. Rex Gildo - Jimmy Makulis - Gitte Renate
Ewert eng.

2550

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Gil
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 22S4
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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ZAHDYDO HOU RANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDBNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Reprise van kampioenschap
Bas Maliepaard greep opnieuw wegtitel

J.l. zondag heeft Bas Maliepaard pp het circuit van Zandvoort zijn kampioenstitel
geprolongeerd. Voor de tweede maal werd deze profwielrenner kampioen van Neder-
land. Hij ging als negende over de eindstreep — een plaats die ruim voldoende was
om hem opnieuw aan de titel te helpen. De wegwedstrijd werd gewonnen door Jo
de Roo, die de afstand van 188,65 km (45 ronden) aflegde in de tijd van 4 "uur
23 min. en 47 sec.

Slechts 57 van de 78 ingeschreven renners
verschenen J.l. zondag aan de start voor
de bijna vier en een half uur durende rit.
Het weer was gunstig en de belangstelling
was tamelijk groot.

Sijthoff en Castricum ondernamen reeds
in de eerste ronde een ontsnappmgspo-
ging, het peloton haalde het tweetal ech-
ter spoedig in. In de achtste ronde gingen
vijf renners er vandoor, maar ook deze
poging werd door het rennersveld snel on-
gedaan gemaakt.

In de lle ronde nam de Haarlemmer
Piers' onverwacht een voorsprong van vijf-
tig nieter. Twee ronden later werd hij
door Van Egmond, Enthoven en Pos be-
teugeld. Ook Sijthoff, Van der Ven en Bal-
vert probeerden het peloton achter zich te
laten.

In de 15e ronde werd de situatie ingrij-
pend gewijzigd. Zes renners maakten zich
uit de formatie los en behaalden soms
meer dan een minuut voorsprong op de
achterblijvers.

In de 28e ronde waren er nog 42 ren-
ners in het veld. In de 32e ronde — tij-
dens de verzorging — deed het pelo-
ton een serieuze aanval op de leiders en
slaagde er in de achterstand tot 45 secon-
den terug te brengen. In de 34e ronde nam
Balvert de kop, maar hij kon zich niet hand-
haven. Een ronde later waren de 36 over-
gebleven renners weer bij elkaar.

Mik Snijder, Van der Putten en J. Wes-
dorp deden in de 39e ronde een poging de

" beslissing' te forcerenr'maar hun-inspan-,
ning was te vergeefs. De uitval werd in
de kiem gesmoord. Het stond toen, met
nog 25 km voor de boeg, wel vast, dat Bas
Maliepaard voor de tweede maal kam-
pioen van. Nederland zou worden. De hulp
van zijn club (=fabrieks) genoten was wel
bizonder sterk.

In de voorlaatste ronde ging Coen Nies-
ten uit Beverwijk naar voren, maar hij
werd door zijn rivalen achterhaald. In de
massale eindsprint toonde Jo de Roo zich
de sterkste. Onder luid gejuich van zijn

supporters ging hij als eerste over de eind-
streep.

De uitslagen luiden: 1. J. de Roo, Schle-
re, tijd 4 uur 23 min. 47 sec.; 2. J. v.d.
Klundert, Steenbergen; 3. T. Sijthoff, IJs-
selmonde; 4. H. Marinus, Amsterdam;
5. P. Ritmeester, lerseke; 6. J. Lahaye,
Borgharen; 7. C. Lute, Castricum; 8. C.
Niesten, Beverwijk; 9. B. Maliepaard, Wil-
lemstad (N.B.); 10. W. van Est, St. Wil-
lemsbrord; 11. P. van Est, Klundert; 12.
D. de Groot, Amsterdam.

Aan de wedstrijd om het kampioenschap
van Nederland voor professionals en on-
afhankelijken ging een ontmoeting van
adspiranten, een wedstrijd voor veteranen
en een krachtmeting voor nieuwelingen
vooraf.

Bij de adspiranten deed zich een val-
partij voor, die voor de 16-jarige L. van
der Tooien uit Den Haag minder goed af-
liep. Hij moest met een gebroken rechter-
sleutelbeen naar het Sint Elisabeths Gast-
huls in Haarlem worden vervoerd.

In de massale eindsprint — bijna 80
man — werd P. de Jong uit Roelofarends-
veen eerste in 24 min. 20 sec. De overige
uitslagen lulden: 2. J. Glas, Schlpborg;
3. M. Bohemen, Amsterdam; 4. D. Holst,
Amsterdam; 5. C. Kipping, Den Haag. De
wedstrijd ging over 4 ronden, 16,722 km.

Bij de veteranen kwam J. Ottenbros uit
Alkmaar als eerste over de streep in een
tijd van 32 min. en 3 sec.; 2. A. van Gen-
nip, Dongen; 3. A. Geelhoed, Zwammer-
dam; 4. H. Ket, Rotterdam en 5. W.
Augustin, Amsterdam. Hier bedroeg de af-
stand 20,965 km, vijf ronden.

Ruim honderd nieuwelingen kwamen uit
in een wedstrijd over een afstand van
58,702 km. Ook hier deden zich en-
kele valpartijen voor. Plet Vilten uit De
Rijp werd met een gebroken llnkersleutel-
been naar het Grote Gasthuis overge-
bracht, later kon hij naar zijn huis wor-
den vervoerd. J. Rasch uit Uitgeest ging
als eerste over de finish in een tijd van
l uur 22 min. 2 sec. De overige uitslagen
lulden: 2. A. Smit, Waarland; 3. J. Ver-
stappen, Den Haag; 4. J. Hoogland, Aals-
meer; 5. N. Hoopman, Zaandam.

- Voorlopig verslag volkstelling

KERKELIJKE GEZINDTEN
in cijfers

De voorlopige cijfers van de volkstelling 1960 geven enkele interessante cijfers over
de spreiding in de kerkelijke gezindten in ons land.

Bedrijfsschap contra particulieren
Er is dé laatste tijd enige deining ont-
staan rond de positie- van de particuliere
kamerverhuurders (logies met ontbijt) in
Zandvoort.

Het bedrijfsschap Horeca wil Tien — op
aandrang van hotel- en pension-exploitan-
ten — laten inschrijven als lid van het
bedrijfsschap. Als argument voert men
aan, dat de hotels en pensions in Zand-,
voort de dupe dreigen te worden van de
particuliere Jcamerverhuur.

De stichting Touring Zandvoort is voor
de kamerverhuurders in de bres gespron-
gen en plaatst zich op het standpunt, dat
de particuliere kamerverhuur een welko-
me aanvulling is voor de beschikbare lo-
giesruimte van de badplaats.

De directie van T.Z. gaat zelfs zo ver
met te verklaren, dat voor de meeste toe-
risten een langdurig verblijf in een hotel
te duur is.

Wél een ander geluid dan voorheen, toen
men in de handen klapte bij iedere paal
die voor de bouw van een hotelbedrijf in
de grond werd geslagen.

Maar ivij gijn het met de verdedigers
van de particuliere kamerverhuurders
eens.

Deze categorie hoort niet in het be-
drijfsschap thuis, alleen al om het feit dat
het karakter van de particuliere Kamer-
verhuur geheel anders is dan het hotel- en
pensionbedrij f.

De houding van de hotel- en pension-
exploitanten is overigens nogal tegenstrij-
dig. Bij grote drukte doet men gaarne een
beroep op de niet-officiële kamerverhiiur-
dersj is de belangstelling gering dan sou
men deze aan banden willen leggen of ge-
heel -uitschakelen.

De affaire heeft echter vooral een p.-sy-
chologische achtergrond: de slechte zomer
en de alarmerende berichten in de pers
over de schrale bezetting van hotels en
pensions.

De grootste groepering vormen de rooms-
katholieken die in ledental niet alleen ab-
soluut (in 1947: 3,7 miljoen; 1960: 4,6 mil-
joen), maar ook relatief vooruitgaan, 1930:
36,4%, 1947: 38,5%, 1960: 40,5%. Deze re-
latieve stijging schijnt zelfs in versneld
tempo te 'verlopen, van 1930 tot 1947 be-
droeg deze 2,1% en van 1947 tot 1960
reeds 2%.

Met andere woorden: voor de oorlog
deed men acht jaar over één procent, na
de oorlog ongeveer 6,5 jaar. Wanneer men
naar de oorzaken, vraagt, moet worden
gewezen op het hoge geboortecijfer. Van
de Nederlandse babies wordt al 47% als
r.k. aangegeven.

Wat de hervormden betreft daalde hun
aantal verder, maar het tempo ligt lager
dan tijdens de beruchte periode 1920-1930.
Ook deze daling was te voorzien, als men
de leeftijdverdeling in aanmerking neemt:
van de Nederlandse babies wordt slechts
een kwart als hervormd genoteerd, terwijl
onder de bejaarden het percentage her-
vormden rond de 40% schommelt. In 1930
was van de Nederlanders 34,5% hervormd,
in 1947: 31% en in 1960: 28,6%.

De gereformeerde groep geeft een merk-
waardig beeld. Het gaat hier niet alleen
om de „grote" gereformeerde kerken,
maar ook om de zogenaamde vrijgemaak-
te gereformeerden, de christelijk gerefor-
meerden, de gereformeerde gemeenten en
de oud-gereformeerde gemeenten. Er trad
hier tussen 1947 en 1960 een teruggang
op van een tiende deel van het ledental:
in 1947: 9,8%, in 1960: 8,9%. Waar deze
achteruitgang precies schuilt valt nog niet
na te gaan, omdat nadere specificatie ont-
breekt.

Bij de buitenkerkelijke groep is de toe-
neming duidelijk vertraagd. In de eerste
decennia van deze eeuw nam het aantal
personen die tot geen kerkgenootschap
wensten te worden gerekend snel toe:
1889: 1,5%, 1899: 2,3%, 1909: S%, 1920:
7,8%.

Van 1920 tot 1930 (na-oorlogse tijd)
steeg het van 7,8 tot 14,4%, dus met veel
meer dan een half procent per jaar. Na
1930 echter verminderde de groei, m 1947
bedroeg het percentage 17. Dat deze ten-
dens zich in versterkte mate heeft voort-
gezet, blijkt uit het percentage van 1960:
17,9.

Probleem van de honger
vormt bedreiging voor de mensheid

„ Men kan zeer door gebreken in de voeding lijden zónder honger te hebben.
Dan gaat het ook niet zozeer om 't totaal calorieën. Het grootste en meest univer-
sele gebrek door voeding is kwalitatief, niet kwantitatief".

Dit zei prof. dr. H. A, P. C. Oomen in zijn inaugurele rede „Armelijke voeding
in de tropische gebieden", gehouden op 4 juli 1960 te Amsterdam.

Het is een moeilijk en gevaarlijk woord,
dat woord honger. Als wij het gebruiken,
doen wij dat omdat het voor iedereen be-
grijpelijk is; omdat de woorden ondervoe-
ding en wanvoeding zo weinig zeggen. Na-
dat prof. Oomen zijn boven geciteerde re-
de had uitgesproken, verschenen er in ver-
scheidene kranten artikelen met de vette
kop „De wereld heeft géén honger, zegt
dr. Oomen".

En de mens die vaak alleen de koppen leest,
was weer gerustgesteld. Wat zeker niet de
bedoeling is geweest van de hooggeleerde
spreker.

Laten wij niet over het al of niet juiste
gebruik van het woord praten. Eens zal de
dag komen, dat de mensheid een van haar
grootste en in zeker opzicht meest tra-
gische probleem zal overwinnen: dat van
de honger.

De overwinning van ondervoeding zal al
het andere, wat de mens heeft mogen be-
reiken, in de schaduw stellen. Want nu
nog — in de twintigste eeuw — is hon-
ger voor de grote massa van de mensheid
een grotere en meer constante bedreiging
dan zelfs de waterstofbom.

Het probleem heeft altijd bestaan. Door
de eeuwen heen is honger steeds de voor-
loper geweest, die de weg baande voor
epidemieën en zelfs vaak oorzaak van oor-
logen is geweest.

Omstreeks het einde van de 18e eeuw
beweerde Malthus in zijn „Essay on World
Population", dat armoede en ellende on-
vermijdelijk zijn omdat de bevolking, wan-
neer er geen paal en perk aan het aan-
tal geboorten wordt gesteld, toeneemt in
een meetkundige reeks ( 1 - 2 - 4 - 8 enz.)
terwijl de middelen van bestaan in een re-
kenkundige reeks toenemen (l - z - 3 -
4 - enz.)

Honderdvijftig jaar zijn sindsdien voor-
bij gegaan. De twee miljard zielen, die er
bij zijn gekomen, hebben de stelling van
Malthus gelogenstraft. Maar toch, de door
hem geschreven nachtmerrie is wel dege-
lijk aanwezig in Azië, Afrika, het Midden-
Oosten en Zuid- en Midden-Amerika, waar
het vraagstuk van onvolwaardig voedsel
nog wordt versterkt door een hoog geboor-
tecijfer.

De bittere ironie wil, dat de bevolking
het snelst schijnt toe te nemen tn stre-
ken, waar het voedingspell altijd al laag is
geweest en waar de voedingsproblemen
bijzonder dringend zijn. In de minst ont-
wikkelde agrarische gebieden dragen zo-
wel de traditie als praktische noodzaak

w& nou oj2 fculéen. we.
Stoeleman en Momus moeten over de brug komen

Wel, vrienden, de vorige week heb ik u
verteld hoe tante Agaat met mij bezig is
en dat ze 'zelfs heeft' voorgesteld de ru-
brieken, die mijn collega's Stoeleman en
Momus hebben, onderling, met de mijne
dus ook inbegrepen, te ruilen. Tante denkt
dat wij daardoor dichter bij elkaar zullen
komen te staan, want het is nog steeds
mis, vooral met Stoeleman. U hebt het
vrijdag j.l. kunnen lezen hoe mijn grote
vriend Stoeleman — die intussen weinig
toeschietelijk is — mijn pogingen tot ver-
steviglng van de vriendschapsbanden heeft
opgenomen. Hij mokt maar wat en dat
drijft mij in de depressieve hoek, om het
zo maar eens uit te drukken, 't Zou hem
niets kunnen schelen, zegt-ie en het liefst
zou hij met rust gelaten worden. Nou, dat
lijkt me nogal pittig: een Stoeleman met
rust laten in het hoogseizoen. (Hebt u
trouwens al gemerkt hoe schoon de zo-
mer is uitgebroken?) Enfin, met Stoele-
man spelen wij het wel klaar. Ik zou best
'eens een keer een „Zandvoorts Badboek"
willen schrijven en dan mag Momus
(pardon: meneer Momus) mijn rubriek
verzorgen. Zo zou het dus uitkomen dat
Stoeleman een „Mensen en Zaken" moet
schrijven en dan: er zijn nog andere mo-
gelijkheden, ik ben er vol van.

Het feit dat Momus (nog) niet heeft
gereageerd op het plan Tante Agaat, ver-
ontrust me enigszins. Hij moet toch niet
te • hooghartig zijn. Ik moet toegeven dat

hij een mooie staat van dienst heeft aan
onze krant: vijftien jaren schrijft hij al
„Mensen en Zaken", maar dat is geen re-
den om de alles-wetende Peer uit te han-
gen. Tenslotte doe ik het ook al een jaar
of tien en daar laat ik me toch ook niet
op voorstaan bij Stoeleman? Nee, de he-

kruipen in anders huid

ren moeten nou maar eens uit de hoek ko-
men en mij duidelijk zeggen hoe ze tegen-
over mijn vredesplan staan. Ik voel me
bijna net zo miskend als Nikita Kroest-
sjef in Moskou. Heren: ik verwacht nou
vrijdag a.s. een goed geformuleerde uit-
spraak, desnoods een, die er niet om zal
liegen, om met de voorzitter van de Zand-
voortse gemeenteraad te spreken.

Inmiddels blijft tante Agaat mijn ka-
rakter bijschaven. Zij zegt dat ik egocen-
trisch ben en dat mijn kinderfouten ?ich
hebben vergroot tot hinderlijke complexen.

Ik schijn — in haar ogen — een akelig
groot minderwaardigheidscomplex te heb-
ben. (Ik moet dit wel zeggen, omdat ik
niet de indruk wil geven dat ik in deze
uren van toenadering terughoudend wil
zijn). Toch staat het er heel vervelend. Ik
hoop dat mijn vrienden de uitspraken van
tante met een korreltje zout willen nemen.
De zaak is niet zo eenvoudig. Tante loopt
het risico dat ik me nog ellendiger ga
voelen en zo zou ze precies het tegendeel
bereiken van wat ze wil.

U ziet het vrienden, hoe nodig het is dat
wij eens in eikaars huid kruipen. Het kan
de aandacht afleiden van de ik-zucht en
dat lijkt mij een goed ding. Tante zegt
ook dat ik een Ik-ideaal heb. Ik begrijp
dat niet goed, want ik wil juist mijn
medemensen altijd goed doen. „Dat is 't
'm juist!" zegt ze dan geheimzinnig.

En nu ben ik vol spanning hoe alles
zal verlopen. Ik heb nu om een duidelijk
antwoord gevraagd. Vrienden, laten we
hopen, dat mijn oproep tot vrede weer-
klank vindt bij de collega's. Tante Agaat
en ik zijn ver gegaan, laten de anderen
ons nu een stukje tegemoet komen.

Tot de volgende week, vrienden.
STOELEMAN

bij tot het ideaal van het grote gezin. Het
aantal beschikbare werkkrachten speelt
een grote rol op de boerderij, waar het
werk op de primitiefste en tijdrovendste
wijze moet gebeuren met weinig gereed-
schap en zonder mechanische en vaak
zelfs zonder dierlijke hulp.

Om meer dan één reden lijden de kinde-
ren in de eerste plaats onder de honger
in de wereld — vandaar UNICEFs belang-
stelling voor het probleem.

Een kind is een hollebollegijs als het op
eten aankomt: een normaal kind van zes
maanden drinkt per week zijn gewicht
aan melk op — een goed gevoede volwas-
sene van normaal gewicht doet er ongeveer
tien maal zo lang over om zijn gewicht
aan voedsel op te eten.

In onderontwikkelde gebieden wordt
echter eerst gedacht aan voedsel voor vol-
wassenen, vooral de mannen, want dat
zijn de broodwinners. Aan zwangere en
zogende moeders wordt geen aandacht ge-
schonken, die moeten met veel minder
voedsel maar zien hoe zij er door komen.

Als een kind in een primitieve gemeen-
schap alle risico's van zijn geboorte en
zijn eerste levensdagen overwint, heeft het
wat de voeding betreft niet te klagen.
Borstvoeding is regel en die geeft alles
wat het kind nodig heeft. Gedurende de
eerste zes maanden gaat alles dus wel
goed.

Maar er liggen grote gevaren op de loer.
Een verscheidenheid van . besmettelijke
ziekten bedreigt het kind. Bij gebrek aan
borstvoeding, bij ziekt en dood van de
moeder of als zich de komst van een
nieuw kindje aankondigt, moet het kind
leven van de „gewone pot". En die voe-
ding, voor volwassenen al schraal en on-
voldoende, is voor kinderen funest.

Er is heus niet altijd te weinig voedsel.
Maar zo goed als in ons land in de hon-
gerwinter de mensen niet in leven konden
blijven op een volle maag met tulpen-
bollen, zo min kunnen kinderen in onder-
ontwikkelde gebieden bestaan van louter
rijst, mais of taploca.

Goed voedsel levert energie op, bevat de
nodige beschermende en opbouwende be-
standdelen. En daaraan mankeert het zo
heel erg vaak in de kindervoeding in ont-
wikkelingsgebieden. „Het grootste en
meest universele gebrek' door voeding is
kwalitatief, niet kwantitatief". Met andere
woorden, er is geen gebrek aan voedsel,
maar het voedsel deugt niet.

(Vervolg op pagina 2)

In zee verdronken
Zondagmiddag om drie uur is even ten
zuiden van de rotonde, bij het baden in
zee, de 25-jarige Spanjaard San Juan Se-
gundo-Sanchez, geboren in Torez, ver-
dronken. Het slachtoffer was ongeveer 3
maanden als monteur werkzaam in een
automobielfabrlek te Amsterdam. Vermoe-
delijk is hij in een kuil gestapt en heeft
daarbij het evenwicht verloren. Hij werd
door leden van de Z.R.B, op het strand
gebracht.

Een arts paste kunstmatige ademhaling
toe en liet — op weg naar het Grote Gast-
huis in Haarlem — zuurstof toedienen,
maar dit mocht niet meer baten.

Competitie-indeling '61-'62
De competitie-indeling van 2e klasse B
voor het voetbalseizoen '61-'62 — waarin
het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
uitkomt — ziet er als volgt uit:
Aalsmeer, Amsvorde, Baarn, Celeritudo,
H.B.C., J.S.V., R.K. A.V.I.C., Schoten,
T.Y.B.B., Watergraafsmeer, Zandvoort-
meeuwen, Zeeburgia.

IN OPRICHTING
Miniature Electric
Motorracing Club
(Leuke, voor Nederland nieuwe
sport-hobby voor jong en oud).

Inlichtingen over deelname kan men
verkrijgen d.m.v. een briefkaart aan
Postbus 41, Zandvoort.



LUNAPARK van 29 JULI tot en met 6 AUGUSTUS LUNAPARK
Terrein bij de Herenstraat Cake walk, zweefmolen, swingmill, schiettent, prijzenpaleis, emotiebaan, betoverd -slot, enz., enz. Einde busstatidn, rechts

FAMILIEBERICHTEN

Onverwacht is na een langdurig en
geduldig gedragen lijden, stil van
ons heengegaan, mijn lieve man en
onze zorgzame vader

Friedrich Wilhelm Niepoth
op de leeftijd van 61 jaar.

Ohr. J. Niepoth-Romp
Chr. J. Blasé-Nlepoth
J. H. Blasé

Zandvoort aan Zee, 29 juli 1961
Brederodestraat 162
De overledene is opgebaard Thor-
beckestraat 19 Zandvoort, bezoeken
dinsdagavond van 7-9 uur en woens-
dagmiddag van 2-5 uur.
De crematie zal plaats vinden don-
derdag 3 augustus in het cremato-
rium te Velsen, na aankomst van
trein 11,28 uur, halte Driehuis-Wes-
terveld.

Geslaagd voor examen
Van de Wim Gertenbachschool —

o.u.l.o. — slaagden de volgende leerlingen
voor het Mulo-diploma B: S. Brand, G. H.
C. van Dam x), L. M. H. Grosze Nipper >.),
W. Kruijff, 3. Schultz, J. F. H. Tekelen-
burg.

Voor het A-diploma slaagden: R. van
Keule, J. C. P. Jansen x), M. J. W. Goos,
M. A. P. J. Donkers, C. Blitz x), F. Seijf-
fert x), F. G. A. v.d. Ploeg x) M. R..
Schmidt x), R. Kattouw x), J. F. Kramer,
T. J. Kroese, M. Holsteijn, C. Brijde, M.
J. Boonzajer, B. L. van Wierst, H. A. M.
Nooy, W. Paap, C. Pellerin, T. Koper, J.
M. Gelderblom, M. v.d. Bos, R. Schön-
thal x), S. Keur x), W. P. Keur x), W. C.
van der Mije x), O. Dröse, E. H. van Soo-
lingen x), J. H. G. van Veen x), I. E. de
Vogel x), E. J.Wijnmalenx), D. C. J. Zui-
dam x), D. C. Verhoeven x).
x = met middenstandsdiploma.

Vier kandidaten werden afgewezen.

Verkeersongevallen
Ook dit weekeinde weer een lijst van ver-
keersongevallen: Zaterdagavond vond op
het De Favaugeplein een botsing plaats
tussen twee auto's. Beide wagens werden
beschadigd. Later op de dag reden op de
Boulevard Barnaart twee wagens tegen
elkaar. Ook hier materiële schade.

In de nacht van zaterdag op zondag
werd een taxi op de Boulevard Barnaart
— die van richting wilde veranderen —
aangereden door een auto, waarvan de be-
stuurder in beschonken toestand verkeer-
de. Hij werd naar het bureau van politie
'overgebracht om zijn roes uit te slapen.
Zijn auto, die zwaar werd beschadigd,
moest met een kraanwagen worden wég-
gesleept.

Zondag werden op de Kostverlorenstraat
twee geparkeerde auto's door een derde
wagen aangereden. De drie voertuigen
werden beschadigd.

Zondagmiddag vond omstreeks 4 uur
op de Zandvoortselaan een aanrijd'ng
plaats tussen een motor en een auto. De
motorbestuurder en zijn duopassagiere
werden gewond en moesten naar een Haar-
lems ziekenhuis worden overgebracht.

Diefstallen
In het afgelopen weekeinde werden twee
rijwielen, vier wieldoppen, een autoplaid
en een damestas gestolen.

*
Wegens diefstal van een bromfiets werd
een 16-jarige Duitse jongen door de po-
litie aangehouden.

(Vervolg van pagina 1)

Probleem van de honger
Onbegrip, onwetendheid, traditie, bijge-

loof — het zijn alle moeilijker te overwln-
nen zaken dan gebrek aan voedsel. En op
dit terrein ligt een grote taak voor UNI-
CEF, dat in nauwe samenwerking met de
gespecialiseerde organisaties van de Ver-
enigde Naties probeert betere begrippen
veld te doen winnen. Vaak groeit goed
voedsel vlak in de buurt van een sterk
ondervoede gemeenschap, maar 't is een
moeilijk iets de mensen de ogen te ope-
nen, eeuwen ingewortelde gewoonten te
doorbreken.

Het is evenwel een goede ding, dat, da
wereld genoeg voedsel kan opleveren. Hec
geboortecijfer zal in de komende jaren
nog wel niet drastisch naar beneden gaan
en dus moeten wij er rekening mee hou-
den, dat de wereldbevolking in 1975 een
kleine vier miljard zielen zal tellen en in
het jaar 2000 zelfs zes miljard.

Laat nu niemand vragen: maar waarom
probeert men dan door allerlei vormen van
gezondheidszorg het leven van de mensen
te verzekeren en te verlengen? De vraag
of het goed is, dat veel kinderen geboren
worden, is open voor discussies, maar het
is zeker, dat al wat tot leven gekomen is, de
beste kansen moet krijgen in het leven.
Ziekte en dood kunnen nooit de oplossing
vormen van onze bevolkingsproblemen.

Moeders en kinderen in landen, die in
ontwikkeling zijn achtergebleven, hebben
hetzelfde recht op goede voeding, goeJe
geneeskundige zorg en goede voorlichting
als onze moeders en kinderen. Het feit,
dat wij in technisch hoog ontwikkelde
landen leven, betekent niet, dat wij een
uitzonderlijk recht op leven hebben. Het
legt de plicht op ons tot dankbaarheid
voor wat ons gegeven is en tot bereid-
heid van onze kennis en onze overvloed
af te staan aan anderen, minder bedeeld
dan wij, zonder onderscheid naar ras, na-
tionaliteit, geloof of politiek inzicht.

Athletiek kampioen
Bij de j.l. zaterdag en zondag gehouden
Nederlandse athletiekkampioenschappen te
Vlaardingen, heeft onze plaatsgenoot
Joop Vissers (22 jaar) de kampioenstitel
veroverd op het nummer 400 m horden-
loop. Een fraaie prestatie.

Na op zondag 23 juli reeds de Neder-
landse kleuren te hebben verdedigd in de
landenwedstrijd tegen België, is deze jeug-
dige athleet thans aangewezen voor de
op zondag 6 augustus in Parijs te houden
landenwedstrijd Frankrijk-Nederland.

Hiermee neemt Joop Vissers voor de
twaalfde maal deel aan een interland-ont-
moeting. Wij wensen hem veel succes.

Orgels blijven prachtig
De grote belangstelling die de tentoonstel-
ling Nederlandse Orgelpracht in de Vlees-
hal en Vishal te Haarlem sinds de opening
op 3 juli ondervindt, heeft de organisato-
ren van de Commissie Internationaal Or-
gelconcours doen besluiten deze expositie
te verlengen tot woensdag 16 augustus.
Ook de dagelijks om 13.15 uur plaatsvin-
dende rondleidingen, met bespeling van
enkele oude instrumenten, worden tot 16
augustus voortgezet.

Tenslotte zullen, gezien de bijzondere
belangstelling hiervoor, nog enige avond-
concerten op de tentoongestelde Instru-
menten in de Vleeshal worden gegeven op
nader bekend te maken data.

O P R U I M I N G
van alle RESTANTEN in al onze afdelingen
Japonnen en rokken voor SPOTKOOPJES

MODEMAGAZIJN DE WAAG
HALTESTRAAT 40 - TELEFOON 2087

TZ-evenementen in zomerseizoen P .V. „Pleines"
Voor de jeugd

2 aug.: strandvondstwedstrijd. Inzendingen
inleveren Jeugdhuis Herv. Kerk, 4-8 u.
Tentoonstelling 3 aug. 3-6. en 7-9 uur.,

7-19 aug.: tweede teken- en kleurwed-
strijd, tot 14 jaar. 22 aug. tentoonstel-
ling Jeugdhuis. Inschrijven bij kantoor
T.Z. 2 tot en met 5 augustus,

8 aug.: .Strandfortenbouw, jongens 10-15
jaar, vrije strand te 9 uur. Inschrijven
bij kantoor T.Z.: 3 en 4 augustus.

11 aug.: derde zeepkistenrace, circuit te
10 uur. Inschrijven bij kantoor T.Z.
7 t.m. 10 augustus.

Concerten en vuurwerken
Hieronder volgt een lijstje van openlucht-
concerten en vuurwerken die in Zandvoort
in augustus 1961 worden gehouden. De
evenementen zijn georganiseerd door Tou-
ring Zandvoort.

Concerten:
5 aug. Tiroler Kapel (10 jaar in Zand-

voort)
10 aug. Tiroler Kapel
12 aug. Arti et Religioni
17 aug. Zandvoortse Muziekkapel
19 aug. Tiroler Kapel
24 aug. Tiroler Kapel
26 aug. Zandvoortse Muziekkapel
De 'concerten beginnen om 8.30 uur.
Vuurwerken:
Woensdagen 2 en 9 augustus. De vuur-
werken beginnen om 9.30-10 uur.

Met en zonder leeslsril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans
Matthijs - De ruitentikker.
Sinclair - Drakentanden.
Thomas - Uitzicht op zee.
Bauer - So weit die Füsse tragen.
Knight - The seventh square.
Colette - Le fin de Chéri,

Onturikkelingslectuur
Congar - Zo gij mijn getuige zijt.
Eipper - Kinderen der dieren.
Last - Japan.
Reeves - Bloedbad in Sharpeville.
Moeder, jaargang 1956.
De vrouw en haar huis, jaargang 1960.

Daar kunt u heen
Monopole

Maandag 31 juli, dinsdag l aug.: 19 en
81.30 uur: film Weduwnaar met vijf doch-
ters.
Woensdag 2 en donderdag S aug., 19 en
21.30 uur: film Kriminal-Tango.
Vrijdag &8 juli t.m. donderdag 3 ay,g.:
H.SO uur: film Schlagerparade 1960.

*

29 juli t.m. 6 augustus: Lunapark.
Einde busstation (bij de Herenstraat):

De p.v. „Pleines" hield j.l. zondag een
wedvlucht vanaf St. Ghislain over een af-
stand van 220 km. Gelost om 9.30 uur, ar-
riveerde de eerste duif om 13.16 uur.

K. Driehuizen l, 2, 8, 11, 12, 14.
W. Driehuizen 3, 10.
Jb. Koper 4, 7, 15, 18, 19.
R. Driehuizen 5, 9.
A. Molenaar 6.
H. Lansdorp 13, 17.
H. Vleeshouwers 16.

P.V. „Phoenix"

De p.v. „Phoenix" hield afgelopen zondag
een wedvlucht voor jonge duiven vanaf
St. Ghislain over een afstand van 220 km.
Gelost om 9.30 uur, arriveerde de eerste
duif om 13.22 uur.

R. van Gijtenbeek l, 3.
J. Koper 2, 7, 19, 24.
R. Engelander 4, 5, 8, 13, 15, 18, 20, 21,

22, 23, 25.
Th. van der Meulen 6, 2S»,
R. Benjamins 9, 10, 17, 26.
J. de Leeuw 11, 16.
C. Koper 12.
A. J. Spolders 14. .

DIRMROEK

KERKSTR.I9
Belangrijke

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodg«valloa)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuispleln.
42212 (02500) Garage flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogabedrijf C. TVaamng, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop. Oranjestraat 2a. -

2424 Autobedrijven „Rinfco", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. E*vé, Gr. Krocht 17.
2135 Oertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Ook voor

spoedreparaties aan
uw bril of zonnebril

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
Poststraat 12, tel. 4395 t.o. consultatiebureau
Leverancier alle ziekenfondsen

Heeft u interesse om in de Buitendienst werk-
zaam te zijn? Solliciteer dan naar de functie
van

Agent-incasseerder
bij een bekende Levensverzekering Mij, welke
voor Zandvoort, Heemstede en omgeving, voor
een actief persoon de juiste kansen biedt. Leef-
tijd tot 40 jaar.
Geboden wordt:
• een ruim vast salaris + provisie;
• vakantietoeslag en een premievrije pensioen-

regeling;
• bromfiets wordt ter beschikking gesteld;
• door vakkundig inspecteur wordt regelmatig

assistentie verleend;
• borgsom vereist.
Br. onder nr. 5802 bur. Zandv. Crt.
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VOOR

koffie
(.2,50

Dat is f. 1,26 bespaard! Jawel,
op pure geurige koffie in poeder-
vorm. Pittigbakje,snel klaar; deze
week wel verbazend voordelig l

l

l
i

sun
spray

5Qct.

GOEDKOPER
1 Geen pipse bleekneusjes meerl

Nu snel en veilig egaal bruin
worden op de moderne druk -

Elk pak

kostelijke dorststiller van
zonnige sinaasappels. SPAGHETTI
goudbruine verkwikkir •
op z'n amerikaans.

25ct-
GOEDKOPER

voor

van 35 et.

25 cent

altijd
het Snoepje van

voor slechts 15 et. bij
aan boodschappen.

de Week
elke f 4,-

Trakteer op 'n echt Italiaanse
Spaghettischolel van De Gruyter's
prachtige heelkokende spaghetti.
Nu zoveel pakken als U wilt

extra voordelig.

. ,

voordeliger.

Altijd een kassabon voor 10°/o korting. Ook bij de weekreclames

Per l sept of later te huur
gevr. v. ca. 2 jr ONGEM.
FLAT of VRIJ HUIS door
echtp. m. 2 kind. Br. aan
D. W. de Knijff, Dijkgra-
venlaan 2, Amstelveen, te-
lefoon 02964-3601.

TE HUUR GEVRAAGD
plm. 14 dagen in aug. v 4
pers. tegen red. prijs.
Telefoon 02959-16713.

Gevr. vr. GEM. WOON-
RUIMTE v. enk. weken in
aug. d. geze v. l pers. Br.
nr. 5801 bur. Z. Crt.

Bij wie is mijn grijs-wlt
gestr. POESJE van 4 md.
binnengelopen? Breng haar
a.u.b. terug bij Dicky van
Leeuwen, Hulsmanstraat 1.

Gevraagd:
ELEKTRO-MONTEURS
ELEKTRO-
HULPMONTEURS.
Loon c.a.o. gem. klasse 1.
Van Vuuren, Techn. Indu-
strie, Postbus 45, .Bever-
wijk.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opal
Rekorda en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

TUIN OPKNAPPEN en
VERZORGING.
Ook graszoden en aarde.
Telefoon 02500-17237.

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,—.
Waspoeder er bij • cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij *ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34.
HAARLEM. Vraagt - een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort
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Recessie in de lucht
Moeilijke situatie voor de burgerluchtvaart

De burgerluchtvaart bevindt zich in een moeilijke situatie. De afgebroken onder-
handelingen tussen Nederland en Amerika over de landingsrechten voor de K.L.M.-
toestellen in de V.S., het dalende aantal passagiers op de luchtroute over de Noord-
atlantische Oceaan en het massale ontslag van luchtvaartpersoneel in de Skandl-
navische landen, zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Eén van de voornaamste oorzaken van de
moeilijke positie van de luchtvaartmaat-
schappijen is de. overgang van het zuiger-
motorvliegtuig naar het straalvliegtuig en
de geweldige investeringen die voor de
aankoop van deze toestellen nodig zijn.
Maar ook het gebruik van deze machines
heeft de maatschappijen voor nieuwe pro-
blemen geplaatst.

De straalvliegtuigen zijn niet alleen snel-
ler dan het oude type, zij zijn in het al-
gemeen ook groter. Op dit ogenblik zelfs
te groot voor het aantal passagiersboekln-
gen.

Dat vindt men weerspiegeld in de cij-
fers. In het eerste kwartaal van 1961 was
het aantal vluchten van de 18 luchtvaart-
maatschappijen die over de Noordatlan-
tische Oceaan vliegen — in totaal 6080
lijnvluchten, chartervluchten niet gere-
kend — tegenover dat in het overeenkom-
stige kwartaal in 1960 slechts met 1,4%
toegenomen, terwijl niettemin het aantal
aangeboden zitplaatsen met 46,9% ver-
meerderde. Tegenover deze toename van
46,9% aan plaatsruimte staat — in het
eerste kwartaal van 1961 — slechts een
toename van 28,8% aan passagiers.

Het gevolg is dat de vliegtuigen gemid-
deld slechts half gevuld waren (49,8%)
en wel de Ie klas voor 36,7% en de econo-
mic-klasse voor 53,6%. De gemiddelde be-
zetting, alle maatschappijen en alle klas-
sen gerekend, over de Noordatlantische
Oceaan in 1960 was 64%.

Hoewel de uitkomsten van het eerste
kwartaal niet beslissend zijn voor de jaar-
cijfers, verwacht men toch aanmerkelijk
minder goede resultaten. Een en ander is
een gevolg van het feit dat de groei van
het Noordatlantische vervoer bij de ver-
wachtlng is achtergebleven, terwijl aan de
andere kant, door het in gebruik nemen
van de grote straalverkeersvliegtuigen, de
beschikbare plaatsruimte zeer is toegeno-
men. We spreken hier over het Noordat-
lantische luchtverkeer, dat is dus 't lucht-
verkeer tussen Europa en Noord-Amerika,
omdat hier verreweg de meeste interconti-
nentale vluchten worden gemaakt, althans
de grootste passagler-kilometer-produktie.
Het overige wereldluchtverkeer geeft on-
geveer-eenzelfde beeld te zien.

Uit het oogpunt van verkeersveiligheid
. bekeken, was het jaar 1960 ongunstiger
dan voorgaande jaren. Het aantal noodlot-
tige persoonlijke ongevallen steeg „ van 0,6
tot 0,8 per „honder-miljoen passagier' kilpr
meter. Opmerkelijk was het dat vaagde
32 fatale vliegtuigongevallen er slechts
drie betrekking hadden op straalverkeefs-
vliegtuigen, hoewel deze vliegtuigen in dat
jaar, zoals al gezegd, ongeveer 30% van
het totale luchtverkeer verwerkten. Het
straalluchtverkeer in 1960 komt in om-
vang overeen met het totale luchtverkeer
in het jaar 1951, toen er 20 fatale vlieg-
tuigongevallen werden gerapporteerd. Drie
ongevallen dus tegenover 20 ongevallen,
bij eenzelfde verkeer, waaruit blijkt dat
het straalverkeer veiliger is. Wel is *iet

zo, dat bij een ongeval met een straalver-
keersvliegtulg gewoonlijk meer slachtof-
fers betrokken zijn, omdat dat vliegtuig
meer zitplaatsen biedt.

Intussen heeft de geslonken groeikracht
van het luchtverkeer, de concurrentie in
het luchtvervoer danig versterkt. In dit
licht moet men de aanvallen van Pan
American en Trans World Airlines zien op
de K.L.M, en de S.A.S., die naar Ameri-
kaans inzicht te veel niet-Europeanen (bij-
na altijd Amerikanen) over de oceaan
brengen en in elk geval een vervoersakti-
viteit ontwikkelen die ver uitgaat boven
het luchtverkeer dat Nederland en de
Skandinavische landen zélf opleveren. Dat
de K.L.M, een Amerikaans toerist naar
Nederland brengt, zo redeneren de Ameri-

kaanse maatschappijen, is nog tot daar
aan toe, maar als de KLM die man nu ook
nog verder brengt, dan wordt het erger.
Vandaar ook de strijdvraag over de tran-
sito-passagier die in de recente Neder-
lands-Amerikaanse luchtvaartonderhan-
delingen de gemoederen zo bezig hield. Is
een buitenlandse reiziger die enkele dagen
in Nederland verblijft en dan weer dóór-,
reist naar andere bestemming een transi-
to-reiziger? Neen, zegt de K.L.M., de lei-
ziger waarvan hier sprake is, heeft Schip-
hol als eindbestemming; wat die man over
enkele dagen gaat doen, daar hebben wij
niets mee te maken. Jazeker, zeggen de
Amerikanen, die bewuste reiziger heeft
een heel andere eindbestemming; hij -/er-
blijft alleen in Nederland, omdat hij zijn
reis, om welke reden dan ook, voor een
ogenblik wil onderbreken.

Intussen gaat het er op lijken dat de
spoeling nog dunner zal worden. Als het
een beetje wil, komen deze maand de veel
besproken, lang slepende en vele malen
uitgestelde Amerikaans-Russische lucht-
vaart onderhandelingen weer op gang.
Doel: een directe verbinding New York-
Moskou door respectievelijk Pan Ameri-
can en de Aeroflot. Tot nog toe brachten
de K.L.M, en de andere Europese lucht-
vaartmaatschappijen de Amerikanen naar
de Russische hoofdstad en omgekeerd. Als
de onderhandelingen succes hebben, dan
reizen de Amerikanen en Russen non-stop,
d.w.z. rakelings langs de Poolcirkel, over
IJsland, naar elkaar.

Uit onderzoek O.B.S. blijkt .

Meer brommers, minder fietsen
Traditionele consumptie-artikelen verliezen terrein

De auto en de bromfiets verdringen de fiets uit de gunst van de Nederlandse
werknemer. Koffie, thee en cacao verliezen terrein aan alcoholvrije en tucoholhou-
dende dranken en vruchtensappen. Dit blijkt uit een vergelijking van de uitkomsten
van een budgetonderzoek, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ge-
houden in 1955/56 met de voorlopige resultaten van een dergelijk onderzoek, dat
zich uitstrekte over de periode april 1959—april 1960.

Voor het onderzoek heeft een aantal Ne-
derlandse gezinnen van vier personen met
een inkomen dat lag beneden de grens van
de sociale verzekering, het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek meegedeeld hoe
men zijn inkomen besteedde. Het gemid-

-delde inkomen, dat de ondervraagden in
1955-'56 hadden was ƒ 4974-; in 1959-'60
was dit gestegen tot ƒ 6205,—.

Bij het eerste budgetonderzoek bleek,
dat de onderzochte gezinnen 1,1% van hun
inkomen (53 per jaar) besteedden aan rij-
wielen en 0,8% (ƒ 39) aan' bromfietsen -en
auto's. Vier jaar later werd slechts 0,7 %
van het (hogere) inkomen aan fietsen be-
steed (ƒ 46), maar bijna tweemaal zoveel
(ƒ 85 of .1,4%) aan bromfietsen en auto's.

Koffie, thee en cacao namen in 1955-'56
1,4%-; van-het inkomen in beslag, bij het
tweedej budgetonderzoek bleek' dit te zijn
gedaald tot 1,2%. In guldens steeg het aan
deze'-'drankén.'juit gegeven bedrag van ƒ 66
tot-ƒ 73?De" aïcoholvrije dranken en vruch-
tensappen zagen hun afzet in percentage
van de uitgaven stijgen van 0,3 tot 0,4%
(van ƒ 17 tot ƒ 26), de alcoholhoudende
dranken in procenten van 0,4 tot 0,5( in
guldens van ƒ 19 tot ƒ 33).

Zoals te verwachten was, is het aan ra-
dlo en televisie bestede bedrag sterk geste-
gen, en wel van ƒ 38 per jaar tot ƒ 112

WOENSDAG 2 AUGUSTUS — Vanmid- Vanavond is er vuurwerk. Dat is altijd
dag was het bijna druk te noemen, net zo- tvel aardig, vooral als er op de dag weinig
als het trouwens zondag j.l. en ook maan- of niets te beleven is geweest. Vanmiddag
dag was. Je kan nu eenmaal de mensen zag ik een hele familie in een enorme kuil
niet wijsmaken dat de zomer afwezig zitten en over die kuil hadden ze een zeil
blijft. Ze geloven het niet en ze blijven gespannen. Zeker, zo kan je ook je vakan-
komen, maar 't is zielig als ze bij iedere tie aan zee doorbrengen: in de grond. Joost
opkomende bui hun stoelen in de steek loopt rond met een gezicht als een oor-
laten en de tent opzoeken, waar Jans altijd wurm. Maar dit zit 'm niet alleen in 't
een goed woord heeft voor de vluchtelin- weer, meent Jans te weten. Hij heeft weer
gen. Ach, de mensen zijn
altijd nog wel zo dat ze
plezier maken aan het
strand, maar het echte
vermaak van een heer-
lijke, hete zomer zit er
natuurlijk niet in. Te-
genwoordig is 't' al mooi
(vinden ze) als de zon
zo nu en dan eventjes
doorkomt tussen de
buien door. -Dan kijkt
Iedereen opeens blij en
dan wil 't wel weer, tot- .
dat er een dreigend
zwarte lucht over de
zee komt aandrijven en
dan pakken ze hun
boeltje maar weer op
om beschutting te zoe-
ken in de tent, die de

eens een meisje (gehad)
Het weerbericht sprak
over opklaringen en zo
nu en dan en hier en
daar een bui.
Voor dat ik deze week
afscheid van u neem,
moet ik even wat zeg-
gen over de houding
van „collega" Bartje,
die toch wel heel raar
gaat doen. Dinsdag j.l.
schreef hij weer over
z'n plan om met elkaar
van rubriek te ruilen
(ik ben er toch al niet
zo gelukkig mee) en
hij schijnt er zich bij-
zonder veel van voor te
stellen, maar waar het
voor nodig was om on-

laatste weken tjokvol zit. Het is ook geen der zijn stukje mijn naam te zetten, is
gezicht: vaders in regenjassen gehuld, for- me toch niet duidelijk,
ten te zien bouwen voor hun kinderen, die
dik ingepakt staan te kleumen. De moe- Ik wil best vrienden zijn met iedereen,
ders hebben plotseling veel thuis te rege- zelfs met Bartje, maar het moet me mo-
len. Ja, wat zouden de kranten anders gelijk gemaakt worden. Als de krant er
moeten schrijven dan dat het een koude, mee instemt, nou ja, dan zal ik wel mee-
natte en sombere julimaand was. Van de doen met dit stuivertje wisselen, als 't er-
31 dagen waren er 43 te koud en te nat. gens nuttig voor is, maar enfin, we zullen
Ik geloof 't graag, de kranten hebben altijd wel zien.
gelijk, maar ik begrijp niet üat-dlt zo-op
de voorpagina's moest worden opgedist. STOBLEMAN

per jaar. In procenten van de uitgaven
was deze toeneming van 0,8 tot 1,8. Ook
voor vakantie en uitstapjes trokken de
onder de sociale verzekering vallende
werknemers meer uit dan vier jaar tevo-
ren. De enorme vlucht van het „sociale
toerisme"" deed het".'hiervoor uitgegeven
bedrag- in vier jaar tijd stijgen van ƒ 68
tot ƒ 119. In procenten van de totale uit-
gaven vergden vakantie en uitstapjes in
1955-'56 1,4%, vier jaar later 1,9%.

Aan meelprodukten- — vooral aan brood
— gaf men een lager deel van zijn inko-
men uit dan vier'jaar geleden. Het aandeel
van de aardappelen bleef gelijk, dat van
groenten en fruit daalde. Vlees en vlees-
waren vergden anderhalf jaar geleden een
groter deel van het werknemersinkomen
dan in 1955-'56, maar voor vis gaf men
een geringer percentage uit.

Voor melk en melkprodukten werd in
1959-'60 meer uitgegeven dan in 1955-'60,
maar het aandeel van deze artikelen in 't
werknemersinkomen daalde — als gevolg
van het verdwijnen van de consumenten-
subsidies? van 5,1 tot 4,8%. Het procen-
tuele aandeel van de sector woning daal-
de van 21,8 tot 20,1, dat van de huren
steeg van 8,3 tot 8,4, waarbij men dient
te bedenken, dat de huurverhoging van vo-
rig jaar buiten de periode valt, waarover
het onderzoek zich uitstrekte.

Aan kleding en schoeisel besteedden de
arbeiders van april 1959 tot april 1960 een
kleiner deel van hun inkomen dan vier
jaar tevoren. Deze ontwikkeling was te
bespeuren in alle onderdelen van de sec-
tor kleding en schoeisel.

De sociale verplichtingen vergden in de
periode, waarover het jongste onderzoek
zich uitstrekte, 19,1% van de uitgaven te-
gen vier jaar tevoren 13,6%. Dit is o.m.
het gevolg van de invoering van de A.O.W.
en van de toeneming van het aantal werk-
nemers, die deelnemen in een onderne-
mings- of bedrijfspensioenfonds.

Voor godsdienst en liefdadigheid lever-
den beide budgetonderzoeken hetzelfde be<
drag op, ƒ 53. De uitgaven voor politieke
en maatschappelijke belangen bleven even
eens onveranderd op ƒ 42. In percentages
van het inkomen daalden deze uitgaven-
categorieën, resp. van 1,1 tot 0,9 en van
0,9 tot 0,7.

Het aandeel van de loon- en inkomsten-
belasting steeg, kennelijk als gevolg van
de progressie van het tarief, van 3,2% tot
4,2%, of in guldens van ƒ 157 tot f 261.

1.9 61
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Zie Zandvoorts Badboelc

Ernstig ongeval
J.l. woensdagavond vond in het centrum
van Zandvoort een verkeersongeval plaats
waarbij drie personen ernstig werden ge-
wond. Een 17-jarige Duitse bromfietsbe-
stuurder, komende uit de richting Grote
Krocht, verleende geen voorrang aan een
vrachtwagen, die uit de Oranjestraat
kwam. Een botsing was niet te vermijden.
De bestuurder van de bromfiets werd
zwaar gewond, evenals zijn twee duopas-
sagiers, een 18-jarige naaister en een 19-
jarige typiste uit Deventer, die hier met
vakantie waren.

De slachtoffers werden met een zï&-
kenwagen naar een ziekenhuis In Haar-
lem overgebracht. De toestand van één
van de meisjes is zorgwekKena.

Benoemd in Weesp C- v * -
De heer P. Honderdos, werkzaam bij de
Dienst van Publieke Werken, is met in-
gang van l oktober 1961 benoemd tot
technisch-ambtenaar bij de Gemeente
Weesp.

Burgerlijke Stand
28 juli-3 augustus 1961

Geboren: Hubertus Martinus, zoon van
M. A. Bluijs en B. M. Kok.

Ondertrouwd: Cornelis de Jong en Jo-
hanna Elizabeth Paap; Ebertus Jacobus
Reurts en Catharïna Anna Agatha Vogel.

Getrouwd: Frevor Graham Russell
Evans en Constance Francisca Maria
Dymphna Geels; Wiebe Veldhuizen en Eli-
sabeth Versteeg; Karel Hartogensis en
Christina Rijna Ree.

Overleden: Friedrich Wilhelm Nlepoth,
oud 61 jaar, gehuwd met Christina Jo-
hanna Romp; Segundo Sanchez Sanjuan,
oud 25 jaar.

Geboren buiten de gemeente: Petrus
Hendrikus, zoon van C. Franken en C.
Zandvoort; Frits, zoon van J. J. de Vos en
M. L. C. Jacobs.

Overleden buiten de gemeente: Lourens
M. Steenhuizen, oud 84 jaar, gehuwd ge-
weest met A. J. M. Holland.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w.

augustus
6
7
8
9

10
11
12

11.47
0.20
1.28
2.16
2.55
3.32
4.07

7.—
8.-
9.30

10.—
11.—
11.30
12.—

13.02
14.—
14.45
15.21
15.58
16.31

19.30
21.—
22.-
22.30
23.-
24.—
24.30

strand
berijdbaar
15.30-22 -
4.00-11.—
5.30-12.—
6.00-12.30
7.00-13.00
7.30-14.—
8.00-14.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Race van ballonnen
J.l. dinsdag werd op het platform van de
rotonde de jaarlijkse ballonnen-race ge-
houden voor jongens en meisjes van inwo-
ners en vakantiegangers. De deelname
aan deze onbemande ruimtevaart was ook
nu weer bijzonder groot.

Na het startschot van de Touring-direc-
teur, de heer J. B. Th. Hugenholtz, gingen
honderden kinderhanden omhoog om de
gekleurde en transparante bollen aan de
sterke westenwind prijs te geven. Die wist
er wel raad mee en dreef de ballonnen
snel in de richting van het oosten.

Aan de ballonnen zijn kaartjes beves-
tigd, waarop de vinder zijn of haar adres
kan invullen en dit kaartje kan opsturen
naar de badplaats. Wie weet komt een
ballon op zijn weg door het luchtruim een
eenzame ruimtevaarder tegen die 't kaartje
wil letourneren: „Met de vriendelijke
groeten van Gagarin", U.S.S.R. Of: „Ik
ben opgepikt door Grissom", U.S.A.

Het zit er in.

Dieven in de val
In de nacht van woensdag op donderdag
zag een per scooter surveillerende politie-
man in de Zeestraat een sportwagen met
een Duits kenteken, waarin drie personen
waren gezeten. Aangezien een der inzit-
tenden hem bekend voorkwam, dwong hij
de bestuurder de wagen te stoppen.

Nadat de auto tot stilstand was ge-,
bracht, openden de inzittenden de portieren
en zetten het op een lopen..

Twee van hen konden door een collega-
politieman op de Vondellaan worden aan-
gehouden, waarbij een waarschuwings-
schot moest worden gelost.

Uit het onderzoek bleek dat de sport-
wagen in Amsterdam was ontvreemd. De
ontvreemde auto en de twee verdachten,
de derde is nog voortvluchtig, zijn naar de
hoofdstad overgebracht.

Bouwen in Zandvoort
In de maand juli kwamen in Zandvoort
94 woningen gereed. Begin augustus wa-
ren in Zandvoort 83 woningen in aanbouw.

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

's AVONDS GEOPEND
Komt u dan op uw gemak eens kijken

Strandschap telde

28.000 DAGJESMENSEN
op een werkdag

Het Strandschap Zandvoort hield dinsdag l augustus 1961 een telling van het dag-
bezoek aan de badplaats. Het was de eerste maal dat een dergelijke telling op
een werkdag werd gehouden.

's Morgens om 11 uur waren reeds 33.000
personen op het strand aanwezig, 's Mid-
dags om 3 uur was dit aantal gestegen
tot 43.000 bezoekers.

Ongeveer 7% van hen bevond zich in
zee. Doordat het 's middags laag water
was kon het strand de grote aantallen be-
zoekers gemakkelijk opvangen.

Trein en bus hadden een belangrijk aan-
deel in het vervoer van de dagbezoekers.
De Nederlandse Spoorwegen schatte het
aantal aangevoerde reizigers op ±. 7000,
drie extra treinen werden ingelegd.

De N.Z.H.V.M. had met de aanvoer wei-
nig moeite. Omdat de bezoekers reeds
vroeg vertrokken — de uittocht begon

reeds om 3 uur — waren er wel eens lan-
gere wachttijden. Normaal immers diri-
geert de N.Z.H, laat in de middag grote
aantallen bussen naar Zandvoort voor het
terugbrengen van de bezoekers. Omstreeks
half vijf kwam de afvoer op volle gang.

Deze telling bevestigde de indruk dat
de bezoekers op werkdagen meer afhanke-
Hjk zijn van de openbare vervoermiddelen
dan op zondagen.

Aannemende dat Zandvoort, dat momen-
teel 20.000 badgasten herbergt, zelf 15.000
strandbezoekers leverde, dan zal het dig-
bezoek ± 28.000 personen hebben bedra-
gen.

Dit aantal is in verhouding tot het mas-
sabezoek op topzondagen wellicht niet zo
spectaculair, maar toch van betekenis.

Voor het Strandschap verschaft deze lel-
ling in de drukste vakantietijd een nader
Inzicht in het totaalbezoek aan de bad-
plaats in de zomermaanden.
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Reactie op circuit-kritiek

„Circuit van Zandvoort...
één der best beveiligde banen ter wereld", zegt TZ

Het bestuur van de Stichting Touring Zandvoort — .beheerster en exploitante
van het circuit — heeft bij schrijven van 3 augustus j.l., gereageerd op een artikel
van dr P. Flieringa, commandant van de Rode Kruis colonne te Zandvoort, gepubli-
ceerd in het juli-nummer van het tijdschrift „Rijdend Nederland". Hierin wordt
kritiek uitgeoefend op de maatregelen ter verzekering van de veiligheid tijdens de
wedstrijden op het circuit van Zandvoort, Wij laten het antwoord van het bestuur
van Touring Zandvoort, dat aan de pers werd toegezonden, hier onverkort volgen.

Het Touring bestuur stelt dat het betoog
van de heer Flieringa in twee delen uiteen
valt: Hij begint met de suggestie dat zich
vroeg of laat, doch onvermijdelijk, een
ramp op het circuit van Zandvoort zal
voordoen. Het bewuste artikel draagt als
titel: „Het staat vast dat er een keer eeii
catastrofe komt". De catastrofe welke de
heer Flieringa al ziet gebeuren zal dan
hierin bestaan dat. een racewagen met een
snelheid van een paar honderd kilometer
per uur in het publiek vliegt. De heer
Flieringa heeft de omvang van de ramp
reeds concreet aangegeven: 80 doden, 200
gewonden. Op dit aan zijn fantasie ont-
sproten uitgangspunt baseert de heer Flie-
ringa nu zijn kritiek op de voorzieningen,
welke zijn getroffen in het kader van de
E.H.B.O. Deze zouden naar de mening van
de heer Flieringa verre te kort schieten.

Maar een gering risico
Wat de mogelijkheid van een catastrofe

betreft wordt opgemerkt, dat de gemeente
Zandvoort als eigenaresse van het circuit
en de stichting Touring Zandvoort als be-
heerster en exploitante steeds diligent zijn
om de voor de veiligheid van publiek en
rijders noodzakelijke maatregelen te
nemen. Telkenjare wordt de accommodatie
van het circuit aangepast aan de blijkens
de ervaring en de voortschrijdende tech-
niek noodzakelijke eisen van veiligheid. Het
voor het publiek bestemde terrein is bij-
voorbeeld herhaaldelijk bij het plaatsen
van nieuwe harmonicagaashekken verder
van de baan verwijderd. Deze hekken zijn
— naar is gebleken — zelfs bestand tegen
een frontaal met een snelheid van 100 km
per uur 'daarop botsende race-auto. Deze
auto werd binnen een- afstand van vijf
meter afgeremd en de bestuurder liep geen
enkel letsel op. Hierbij komt nog dat vóór
de afzettingen waarachter het publiek
staat, dus in de vrije strook tussen baan
en hek, nog weer vanghekken zijn ge-
plaatst op een groot aantal plaatsen waar
dit nodig bleek te zijn. Juist de brede
gladgehouden veiligheidszones, het ont-
breken van de zo gevaarlijke greppels,
aarden wallen of andere obstakels langs de
baan, maken het vrijwel onmogelijk dat
een wagen omhoog geslingerd wordt. En
met dit. alles is het circuit van Zandvoort
een der best beveiligde banen ter wereld
waar het risico van het publiek uitermate
•gering is, aldus het bestuur. . . .

' Voor de coureurs zijn deze maatregelen
ook bijzonder nuttig. Terugslingeren van
wagens op de baan is vrijwel uitgesloten.
Slechts een botsing op de baan zou wel-,
licht eens tot een ongeval kunnen leiden,
waarbij drie of vier rijders betrokken zou-
den zijn, doch het Rode Kruis moet zeker
in staat geacht worden een dergelijk onge-
luk vlot te behandelen. Bij de huidige ren-
wagens is een valbeugel, die over 't hoofd
van de rijder loopt, 'voorgeschreven en' ook
in het buitenland, is steeds weer gebleken
hoe relatief weinig ongelukken er voor-
vallen in de vele races die elk seizoen ge-
houden worden en met welk een betrekke-
lijk gunstige afloop deze dikwijls nog 'ein-
digen. Echter zijn de rijders bekend met
het risico van het racen, welk risico zij
dan ook vanzelfsprekend aanvaarden.

brand is zeldzaam verschijnsel
Om het risico voor de rijders nog te ver-

minderen zijn er twaalf posten langs de
baan, die behalve met Roode Kruis helpers,
ook bemand zijn met brandweerpersoneel.
Er wordt tegenwoordig normale benzine
gebruikt, meestal in onbreekbare plastic
tanks en brand is dan ook maar een spo-

radisch voorkomend begeleidend verschijn-
sel van een ongeluk.

Dat er bij wielerwedstrijden wel eens
veertig mensen met schaafwonden behan'
deld zouden zijn geworden, is niet on-
mogelijk daar er op een start van 250
renners wel eens iemand valt, doch de dan
noodzakelijke .jodiumbehandeling wordt
meestal door de hulpposten rond het cir-
cuit uitgevoerd, en deze gevallen hebben
niet veel te betekenen.

Het door de heer Flieringa veronder-
stelde geval, dat een wagen die na de Tar-
zanbocht dwars door bijna 100 m zwaar
geaccidenteerd duinterrein zou rijden om
weer op het rechte stuk te komen om daar
tegen een andere .te botsen is volkomen
onzin, aldus het T.Z. bestuur, omdat 100 m
duinterrein ter plaatse elke snelheid af-
remt en de betreffende wagen de overzijde
van de baan nimmer kan bereiken.

Aangaand de voorzieningen ten behoeve
van de E.H.B:O. wordt vooropgesteld dat
medische deskundigen van oordeel zijn dat
het de taak van de aanwezige Rode Kruis
helpers is de eventuele ernstige gewonden
klaar te maken voor transport naar het
ziekenhuis. Alleen de lichte gevallen, die
geen opname- nodig maken, behoren ter
plaatse te worden behandeld.

Teneinde er van verzekerd te zijn dat de
E.H.B.O. maatregelen aan redelijke eisen
voldoen, wordt bij verhuur van het circuit
de voorwaarde gesteld, dat de organisato-
ren van de wedstrijd zich omtrent de
maatregelen ter voorziening in de eerste
hulp bij ongelukken moeten verstaan met
de" afdeling Zandvoort van het Nederlandse
Rode -Kruis. Uitgangspunt is hierbij dat
de organisatoren van de wedstrijden zelf
voor de assistentie van het Nederlandse
Rode Kruis zorgdragen, terwijl door deze
voorwaarde tevens wordt bereikt dat de
aard en.de omvang.- der -te nemen -maat-
regelen door het Nederlandse Rode Kruis
in overleg met de organisatoren wordt be-
paald. . . .'. . . . . . . . . . - ,, v

De stichting Touring Zandvoort*. plaatst
voor alle wedstrijden van'enige betekenis
een zestal EHBO-tenten, op strategische,
door het Rode Kruis zelf bepaalde punten.
De Rode Kruis-colonne zorgt zelf voor de
•door haar nodig, : geachte- T draagbaren,
dekens en andere hulpmiddelen, z'oals een
ambulance-auto. . . .

E e n w e g gevonden. , - . . - , :

'Wanneer de heer Flieringa stelt dat de
wegen ;yoor de afvoer 'van de gewonden
ontbreken, dan is hij op heb verkeerde pad.
'Want op initiatief, van dr. ,W. Steensmai
chirurg van het. St. Elisab'etli's 'Gasthuis t»
Haarlem, is een weg,, gevonden....die.,, o ver
particulier terrein loopt van de "Noord-
Oosthoek van het circuitterrein af, waar-
ov.ér een 'ambulance gemakkelijk de Bent-
veldsweg bij Kraantje Lek kan bereiken,
zodat gewonden in elk geval afgevoerd
kunnen worden, ook al zijn Zandvoortse-
laan en Zeeweg geheel voor het verkeer
geblokkeerd. Deze weg kan:-zó nodig ook
voor particulier ziekenvervoer uit Zand-
voort worden gebruikt. Dat de hulpposten
rond de baan alleen via het circuit te
bereiken zijn is logisch en bij alle races ter
wereld wordt de ambulance in de rijrich-
ting het circuit opgestuurd. Bij de offi-
ciële acht vlaggen die de FIA kent, is er
dé witte vlag, die elke baancommissaris
bij zich heeft en die blijft wapperen zo-
lang de ambulance op het circuit is, ter
waarschuwing van de renners.

Onjuist is de bewering dat het publiek
op 5 a 6 meter afstand van de baan zit
Dit is bijna overal ongeveer 10 meter en

3-e dufrtea en de. dupe,
Ik herinner ine het nog
goed. Wij waren tien of elf
jaar. Iedere dag na school

-. trokken we naar het bos,
jiaor ons hol. We sopten
door mos en waadden door
hoge koele varens. Als we
dan bij wat warrig elze-

\hout kwamen, schoven we op onze buiken
achter elkaar in ons roversnest. Het was
een rechthoekig gegraven kuil. In de
vochtige okergele wanden hadden we
gangetjes gegraven, afgekeken van de
oeverzwaluwen. In die gangetjes verstop-
ten we onze schatten: roestige tafelmes-
sen, katapults, lege flessen, uitgeblazen
eieren enz. enz. Vanuit deze burcht trok-
ken we op avontuur uit. Klimmend, sluï-
•pend en 'yellend' leefden we onze fanta-
sie uit in geoliede spieren.

Dit kwam bij mij boven, toen ik enige
maanden geleden wandelde in de vrije dui-
nen naast de Gort van der Lindenstraat.
Jongens keken met spiedende gezichten
uit hun wigwams van strandhout en oude
tafelkleden.

Andere jongens kropen sissend en met
gevederde hoofden naderbij.

Kort nadat ik vernam dat die duinen ge-
slecht zouden worden, had ik een gesprek
met iemand. Het verliep ongeveer als
volgt:

Vraag: Waarom moeten die duinen weg f
Antwoord: Huizen - woningnood.
Vraag: Wat voor huizen?
Antwoord: Vrije sector - mooie huizen -

troetelhuizen.
Vraag: Ja, maar je sprak van woning-

nood. Wiens nood f De nood van hen die

goed bij kas zijn?
Dus dure huizen onder het voorwendse
van woningnood?
Dus kostelijke duinen weg onder 't mom
van woningnood?
En waar moeten de kinderen hun fan-
tasie en vitaliteit dan uitleven?'
Het gesprek liep dood. Enerzijds mis-

schien door gebrek aan inzicht en''UëriHis
omtrent deze zaak bij mijn antiooordman
anderzijds omdat een antwoord op de laat-
ste vraag heel duidelijk voorhanden is.

Want:
Waar moeten de kinderen heen, als ze

van hun speelterrein beroofd worden?
De straat op? Wat zijn dan de gevolgen?
a. Straatslijperij en vandalisme!

Oei! van de kranten, van de sociologen
van de predikanten, van de politie, van
de

b. Gevaar voor het verkeer!
Oei! zeggen de verkeersorganisaties —
och, och! zeggen de mensen van hè,
O.B.S. — Nou, nou, protesteren die sie-
kenhuizen — Help! verzuchten de ang-
stige ouders.

Waar zitten we dan midden in? Juist
midden in het jeugdprobleem! En Aai
gaat men overleg plegen. Overleg ine\
pedagogen. Overleg met psychologen.

Overleg en dan? Hoera, de oplossing.
Een clubhuis voor de jeugd, een huis uoi
klei en triplex en bezielde jeugdleiders.

Hè, hè, da's weer opgelost.
Ja, maar de kinderen eijn de dupe. Want

voor hen is het beter om te gaan met dui-
nen en met bossen, dan met triplex en
jeugdleiders die idealistisch leren dat ze
van de natuur moeten houaen.

dikwijls veel meer, bijvoorbeeld wanneer
iet publiek op een duintop zit.

Evenzeer onjuist is, dat er geen commu-
nicatiemiddelen met de politie zijn. De
hoofdpost politie heeft telefoonverbinding
met het hoofdbureau en met de -politie-
auto's en de hoofdpost Rode Kruis staat
tegenover de hoofdpost politie. Rondom
tiet circuit is politie aanwezig en de pos-
ten rond het circuit staan met de veld-
telefoon in verbinding met de hoofdpost
bij de start. Dé communicatie Is dus in
ruime mate verzekerd. ,'

Het gemeentebestuur van Zandvoort en
de stichting Touring Zandvoort blijven zo-
als gezegd, bedacht op alle maatregelen ter
verhoging van de veiligheid van het cir-
cuit voor publiek en renners. Daarbij
wordt uiteraard steeds rekening genouden
met de adviezen van terzake deskundige
instanties en personen. Het wordt betreurd
dat de heer Flieringa zich met zijn be-
denkingen niet tot de stichting Touring
Zandvoort heeft gewend, maar daaraan in
paniektoon en op sensationele wijze uit-
drukking heeft gegeven, zonder zich vooraf
te vergewissen of de door hem aangevoer-
de veronderstellingen en . feiten met de
werkelijkheid overeenstemmen, aldus T.Z.

Wij tekenen bij het antwoord van het
T.Z. bestuur aan dr. Flieringa het vol-
gende aan:

Het uitgangspunt -van dr. Flieringa is
niet aan zijn fantasie ontsproten, zoals het
bestuur van T.Z. schrijft, maar berust op
een al even reëel als afschuwelijk feit:
het ongeval in Le Mans, waarbij 80 doden
en ZOO gewonden te betreuren waren.

Op deze trieste cijfers basseerde dr. Flie-
ringa zijn kritiek op de veiligheidsmaat-
regelen tijdens racewedstrijden op het cir-
cuit. Dat 't uitgangspunt van dr. Flieringa
niet zo ver verwijderd is van de werkelijk-
heid, blijkt wel uit het volgende.

Na de Grand Prix van 16 juni 1960,
waarbij een 19-jarige, jongen door een uit
de bocht vliegende 'i racewagen dodelijk
werd getroffen, eiste' de KNAC, alvorens
toestemming te verlenen tot het houden
van nationale en internationale autoraces,
dat aan het circuit *verbeteringen zouden
worden aangebracht om de veiligheid • te
verhogen. -.- . ' ' • - . . .

Bij één tragisch, ongeval bleken de ge-
troffen veiligheidsmaatregelen op het vei-
ligste .circuit van de wereld reeds onvol-
doende. Hierop doelde dr. Flieringa, toen
hij-schreef, dat bij een gróte ramp „—'• de
mensen die in actie moeten komen om zo-
veel mogelijk mensenlevens te redden
machteloos staan. O'mdat.-.de wegen, voor
het afvoeren van de gewonden geblokkeerd
zullen zijn. Omdat de meest noodzakelijke
hulpmiddelen ontbreken"./ - ' .

Op deze noodkreet blij f t'het bestuur van
T.Z.~-het antwoord schuldig:

Daarvoor is dan ook méér nodig: dan een
zelfingenomen bescheid. ;j .

Concert voor jarige'prinses
Ter gelegenheid van de verjaardag van
H.K.H, prinses Irene op zaterdag 5 aug.
a.a., zal op het Raadhuisplein een f eest-
concert . worden aangeboden door de
Oranjevéreniging Zandvoort in samen-
werking met de stichting .Touring "Zand-
voört. Dit concert zal wórden verzorgd
door de Tirolerkapel „De Alpen]agers",
met medewerking van Bueno de Mesquita.
Op deze avond zal tevens aandacht wor-
den geschonken aan het feit, dat de- Tiro-
lerkapel 10 ;'jaar medewerking ,heef t ver-
leend aan de Zomeravondconcerten in de
badplaats. • ' . • • '

Aan het jubileumconcert gaat een - ont-
vangst van de kapelleden, gezeten in een
postkoets, vooraf. Om 19.45 uur vertrekt
de koets vanaf „Het Huis in de Duinen"
naar het centrum van Zandvoort.

Aanleg gegund . ;
Het gemeentebestuur van de badplaats
heeft de aanleg van wegen, rioleringen en
grondwerk in het uitbreidingsplan Wes,-
terdulnweg, gegund aan de firma :Van
Vemde en Te Beest In Heemstede voor. éeh
bedrag van ƒ 59.500,—. '•••• . '--i

Tweede bridge-drive
De Zandvoortse Bridgeclub organiseerde
j.l. dinsdagavond voor de .tweede keer- in
dit seizoen de traditionele zomerbridge-
drive. Aan de drive namen 160 personen
deel. Zij werden in acht lijnen ingedeeld.
De uitslagen luiden: •';.)'
A-lijn: 1. Tabbers-Tabbers 66i/9 p.; 2. fam.

Huisman, 60Va Pt-
B-lijn: 1. fam. Van Dijkeren,- 63»/2 punt;

2. Koppel Holm, 61i/2 punt.
C-lijn: 1. Bakker-Winter, 67 p.; 2. Baard-

Valk, 6H/2 pt. —
D-lijn: 1. fam. Voges, 61i/8 p.; 2. Kluis^

kens-Nottrot, 59V2 punt. .
E-lijn: 1. fam. Rosies, 64i/2 p.; 2. dames

Hoogschagen-van Wijk, 61 p. - '
F-lijn:'l. dames Sllgtenhorst-van der Zaal,

75 p.; 2. fam. Fels, 64i/2 pt. ..'it
G-lijn: 1. dames Servaas, ,53l/2 P-; 2. Hulsr-

kemper-Reijer, 46i/2 punt. . •
H-lijn: 1. dames van Aalst-van der Berg,

50 p.; 2. dames Crok-Hendriks, 47Va
t;'P>

Sparen in Zandvoort
Aan het. postkantoor te.Zandvoort werd in
de maand juli een bedrag ingelegd van

'f 164.428,75. en uitbetaald ƒ 125.294,21.'"'

De inleggingen bij : de Nutsspaarbank
Zandvoort bedroegen in. de - maand. • juli
ƒ 308.971,75. Er werd een .bedragr terug-
betaald' van.ƒ 231.206,25, zodat 'het spaar-
overschot ƒ 77.765,50 beliep. - - . .--_

Het spaartegoed steeg hiermede-'tot één
totaalbedrag van • ƒ 3.677.739,44. ' :;- .'

In de. afgelopen'.maand werden voorts
64 nieuwe. spaarders ingeschreven, waari
mede het' totaal aantal, spaarders .-•steeg
tot 3567. ' • • : . ' • • --....- -• ;••

Mensen en zaken
Weerpraatje ï
Ja, wij zijn. in mineur, inwoners en tou-
risten en daar is eigenlijk ook wel alle
reden voor. De mensen, die gewoonlijk
doorgaan voor notoire optimisten, zat het
toch niet ontgaan, dat er iets mis is met
deze zomer. Dat is voorzichtig gezegd.
Vandaag is Zandvoort voor de zoveelste
keer: in. dit,seizoen het strijdtoneel van.de,
grilligheid van het Noordzeeklimaat. Regen
en wind voeren de' boventoon en voorzover
de ervaring ons heeft geleerd, ziet het er
niet naar uit, dat het weekeinde een zon-
overgoten feest zal worden. Voor hetzelfde
geld kan het heel anders lopen! Het
schijnt dat er in deze „zomer".maar wei-
nig voor nodig is 'om het weer van uur
tot uur een totaal ander „gezicht" te
geven. Nog leeft het ene warme week-
einde van een paar weken geleden in de
herinnering van velen, het weekeinde,
waarin de temperatuur angstwekkend
steeg, tot bijna dertig graden.. Zandvoort
werd bedolven onder verkoeling zoekende
dagjesmensen1 en iedereen was net er over
eens: de zomer was losgebarsten met on-
gekende en onverwachte hevigheid. De
maandag daarop volgde een kille ontnuch-
tering. Br was een. depressie in ijltempo
over de Oceaan via Schotland, en Ierland
de Noordzee binnen komen vallen. En het
onthutste Zandvoort schudde zich als een
poedel, die een bad genomen heeft.

Sedertdien spraken de weerberichten van
„koud voor de tijd van het jaar-' en het
beroemd, geworden '(vraag maar aan Stoe-
leman) „hier en daar een.bui"-. Zeker, men
kreeg de Indruk dat alle buien hier vielen.
En dat deden ze ook. "En de éne depressie
volgde op de andere. Wij moeten ons aan-
passen, daar valt niets aan te doen. Wij
zullen ons moeten instellen op een ander
soort weer dan we gedurende de zomer
verwachten. Men late zich niet onmoedi-
gen. Er ia een lichtpuntje: Wij mógen.':bns
gelukkig prijzen dat deze zomer een
kwakkelwinter is. En dat-het niet vriest:

'" /v ' : . " • ' ': : • ' • " ' ' " " MÖMUS
. v - ' * ' . . ;:: .. ...

Beste Bartje,, op .m'n erewoord:. ik draag
je geen kwaa'd hart toe."Alleen :drong, hét
niet zo gauw tot me door .dat je 'deze.'keer
au. serleux wilde genomen worden'. SteCjë
volledig gerust: ik-heb belangstelling.:voor
al m'n medemensen en.zelfs ook voor jou.
Als je per se van-.-rubriek.,wilt, ruileir.-jZal-
ik geen roet in'het eten gooien*." . " ""*..'

En als het je kan,helpeh om'je ;gede^
presseerdheid .üet hoof d • jté bieden,"' wït! Ik
daar m'n'.volle medewerking aan geven.-.Ik
leg me bij alles neer en ik hoor'wér.wat-er
de volgende week gaat gebeuren. 'Niet-meer
verdrietig;^ijn;; Dag; Ibesfe .kerel!-"- 'f' ^ .M

Regenbui als slotstuk
van het vierde TZ-vuurwerk •

Het vierde-vuurwerk! in successie/dat woensdagavond onder auspiciën van'Touring
Zandvoort; op het-strand werd afgestoken, trok weer'grote belangstelling..'t.;Schijnt
alsof men de •'zomer; die in dit seizoen hardnekkig grillig blijft, met dit, traditio-
nele vuurfeest wil dwingen om toch wat meer warmte en-uitbundigheid "aan onsl.
klimaat te geven! Tot nu toe bleven. de-weersomstandigheden tussen" tien uur en
half elf 's avonds vrij redelijk, ofschoon het er enkele keren dreigend uitzag. "~

Woensdagavond j.l. begon het tien minu-
ten voor de afloop te regenen, hetgeen tal-
loze kijklüstigen snel het hazenpad naar
droge oorden deed kiezen. Het werd een
min of meer trieste • aftocht en het bena-
drukte de wisselvalligheid van deze zomer
op bijna trieste wijze. Snel vluchtende
mensen, diep iri jaskragen gedoken, zoch-
ten een goed heenkomen, terwijl de von-
kenregens van pijlen en watervallen wan-
hopige pogingen deden zich te meten met
de natte druppels,, die even stug doorzet-
ten en bijna een echte regenbui vormden.
Gelukkig bleef .het bij wat besproeiing
van de luidruchtige maar kleurrijke evo-
luties aan het strand en de meesten trot-
seerden sportief het ongerief van de kil-
heid van 2 augustus.-

Ook dit vierde vuurwerk blonk niet be-
paald uit in originaliteit, maar wist de
nieuwe (augustus) gasten wel te boeien.
Fraai waren de z.g. samengestelde stuk-
ken, die met snel opklimmende lichtsterk-
te en ..uitschietende pijlen en blauw, rood
en groen gekleurde ballen indruk maak-
ten. Enkele knallen waren luider dan ge-
woonlijk en de venijnige explosiewolkjes,
die zelfs op de straffe wind lange tijd'
compact bleven, getuigden van de hevig-
heid en de dynamiek van deze dondersla-
gen, waar men de ogen bij dichtkneep!
Oude bekenden in het tafereel waren de
kronkelende rupsen, die kort na de ouver-'
ture van het festijn laag over de hoofden

S A L O N

Internationale coiffures
Manicure — Teinture

American Ten minute Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

in de richting van "het oude dorp slinger-
den en even bekend waren 'de grondstuk-
ken van het bedrijfsleven, dat zijn produk-
ten in de aandacht van het publiek blijf l
aanbevelen: pepermunt, sigaretten, zonne-
brandolie (ja, ook nu nog!). De bengaal-
se rode en groene vuurpotten zorgden er
voor dat men z'n horloge gelijk ging zet-
ten én de rest — toen het begon te rege-
nen — Was de afsluiting van een half uur-
tje van vriendelijk en charmant vermaak
waarover mengelden iets nieuws maar. al-
tijd wel iets aardigs kan zeggen..- :

En laten wij dit laatste dan doen.
•; H.W

Vakantiegangers,
opgelet
Gedurende. de weekends tot 15 september
'alsmede op 14 en 15 augustus geldt op
bepaalde Franse wegen een maximum-
snelheid, die naar gelang de aard van het
vervoermiddel varieert van 65 tot 90 km
per uur. Deze snelheidsbeperking is van
kracht op zaterdagen en zondagen, op bei-
de dagen van 7—22 uur. Voor personen-
auto's is de maximumsnelheid gesteld op
80 km/u., voor touringcars op 75 km/ü.
en voor vrachtauto's met een belasting
van meer dan 3,5 ton (gewicht + vracht]
op 65. km/u. De maatregel heeft betrek-
king op de volgende wegen:

Metz-Forbach (R.N. 3 — traject van
62 km).

Toul-Nancy-Sarrebourg (R.N. 4 — tra-
ject van 91 km).

Straatsburg-Colmar (R.N. 83- traject
van 67 km).

Knooppunt R.N. 66 en R.N. 83 (ten zul-
den"van Cernay) - Zwitserse grens (R.N
66 — traject van 49 km).

Calais-Béthune-Arras (R.N. 43 en R.N
37 — traject van 112 km).;

Parijs (via autoroute de l'Oueat, noords

Succes voor ZZZ /.-.i:r.v•.••-.:,*' ••>;.«

J.l.:' zonVJag hebben -vijf -leden • van i de • Z.Z.Z.
deelgenomen aan-" een'-- prestatiezwemtóoht
voor de kust van Scheveningen. De afstand
bedroeg.,,300,0, .metervrA}le,.,vijf ..wjs.ten^zij
de tóchtjjtó't':l4en-!:góed;! einde €é'-'t)rengën-:
Des., vijf,- Adeelnemeps (sters^ .• -war^n:; j, mevr.
L. Romkes-Weilensiek, Jannie Smid, Hans
Smid, Irene van der Wolde en Gerard van
der Wolde.

lijke vertakking) - Evreux' (R.N. 13 -.
traject Van-70 Itm)".: " ' - ; : - .'; ;; •'•' v.-: ;"-<r:':-:-j

"RÓuen-Le Havre (R.N. 13 bis; -^'traject
van 86 km). . ' ."':

-• Parijs :•( via- autoroutep-de• l'Ouest;- zuide-
lijke .vertakking) —.Rambouillet (R.NS 1$
-i-jtralject van IS.'taiï)'.'" '•' '".-.•:": ;• ''rijSJÏ

•Nogent de Rotrpu-Le *.Mans-La 'Flèche
(R.N. 23 — traject; van 107- km).
.'Rennes-'St. -Brieuc -(R.N. 12 : - traject

van 99 km). •'•' ' - : >•' ' ' '• v ' -". "
'. T.Parijs .(via autoroute du Sud)--Etamr
pes (R.N. 20 — traject van 34 km).\,'_. '.'"_

Vierzon-Argenton (R.N. 20 - traject
:vah 87 km). ; ' - ' • -••• '

La Rochelle-Rochefort-Royan '(R.N. 137
en R.N. 733 — traject van 70 km). -

St. André de Dubzac-Bordeaux (Ie Mu-
ret) (R.N. 10 - traject van 23 km).

St. Geours de Maremme-St. Jean de
Lu'z '(R.N. Ï.O - traject* van 53'"km). -

Orthez-Pau-Tarbes (R.N. 117 — traject
van 80 km).

Parijs (via autoroute du Sud, vertak-
king Corbeil)rFontainebleau (R.N.".7 -
traject van 24"km).

Aüxerre-Saulieu (R.N. 6 —^ traject van
91 km).

Villefranche s/Saône-Lyon (R.N. ,6 -
traject van 31 km). ,

Les Abrets-Chambéry-St. Jeah de Mau-
rienne (R.N. 6 — traject van 72 km).

. St. Vallier-Valence-Montélimar (R. N.
7 — traject van 89 km).- . . . . . .

St. Maximin-Fréjus (R.N. 7 — traject
van 82 km).

Nimes-Montpellier-Sète (R.N. 113 .en
R.N. 108 — traject van 81 km).

Béziers-Narbonne-Carcassonne (R.N. 113
-traject van 83 km).

Van de A.N.W.B. wordt vernomen,"-dati de
Deense politie op de nakoming van de ver-
keersvoorschriften zeer scherp toeziet. Bij
overtredingen worden zeer hoge boetes-op-
gelegd. Bovendien wordt. het. bedrag, dezer
boetes bepaald naar dé financiële draag-
kracht, die de politie-autoritelten. aan de
overtreders menen té kunnen toekennen.
Ook wanneer overtreding-van de verkeers-
voorschriften , geen ongeval tot gevolg;
heeft, zal daaruit toch al spoedig een boete
kunnen voortvloeien, die enkele honderden
kronen beloopt. • - . - . . :. : •

Bij verkeersovertredingen maakt dei
Deense politie, geen onderscheid tussen
landgenoten-" en vreemdelingen. -Met' name'
bij overtredingen begaan op de grote ver-
bindingswegen — waar de verkeersaanwlj-;
zingen overigens steeds zeer duidelijk,
zijn aangegeven'—wordt zeer'streng op-,
getreden, ' . ,



FAMILIEBERICHTEN

Met- grote vreugde geven wij kennis van
de geboorte van een dochter

HELENE' GÊSINE
' W i j noemen Haar Heleentje'

'- , A. K. van der Mije
H. van der Mije-Koper

Zandvoort, l augustus 1961
Van Lennepweg 75zwart ;

Tijdelijk: St. Ellsabeths Gasthuis, Haarlem

: DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN: ;

C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34;
telefoon 2813 • - • • • • •

WlJKZUSTER:'";.;', " ' lt/
•'.A. Langeveld,. Gasthuishof Je 27,-tel. 2791

APOTHEEK: • ' ' • ' " - .
. 5 t/m 11 augustus: • " . , . ' " : . '

':Zandvoórtse Apotheek, J. J.'L. A. Wljnhe
'; Haltestraat 8, telefoon'2389'
Nachtdienst van' 22 tot'8 uur 's'morgens.
Alleen yopr spoedgevallen. "

Zondag 6 augustus -; . , ; • ' .
Dierenarts J. Beijérs,' -Raamsingel 28;
Haarlem; telefoon 02500-13164 •'•

"PREDIKBEURTEN:.
HERVORMDE KERK, Kerkplein .

Zondag 6-augustus •- ._ . • • . - - . . . . ' • - . - 7Ï
,.-8.30 -uur: Kerkdienst in de Duitse taal.

10 uur: ds. R. H. Oldeman.

ÏJÉb!' PROTESTANTENBbND, : •'.;'"'
Brugstraat 1 5 . - . • - , . - '

Zondag 6 augustus ~ _'.'. ., . .
'; 10.30 uurijds.' E! J.; Albért's,
"•'Amsterdam'. -'•' ' • : . - . - . :•• .;:

GÊRËFORMEERDlB KERK, ;Juïiariaweg' y

Zondag, 6 .augustus'" ...... " . ' " , „ ' " . . . '".'",~
• . "j* 'Aerdènhout/Béntveld ( Kap el achter ""de

•; •'Hervormde :' Kerk, : L~'éeuwèrikêrilaari) ': - •''-
:i-9.:uur.:; ds: M.v- W. -Ji'C.. dé Kluis ~va.il:
i-, Santpoort;. ; . ; • ; .... /;.-, .-.n.,. j-, .•:_-. ,:,> -..;.; :.?;
Zandvoort: ,---• • -••- •. • • • • « • • • •• - ••• ••-.- - •./:'<•••• • •' • • ' . - ••.;»
- ,10.30 uur:, ds.' M,,' W. , /J. '- C. .de. Kluis... ......
" 19 uur: ds. M. 'WT"J.' C. "de KluisV" " "'

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht

De H.H. Missen zijn te 6.30, 7.30, 8.30,
9.30 (hoogmis), 11 SüK; sxiVy*' V.ö'-.awtë
Bovendien avondmis te 19.30 uur.

,i;De7H.H.-:Missen,.vanv'8.30,' 11 en;<19.30.:U.
;;;zijni:vooral.';yQors deogasten. ..-. 5 ;i;;. n: .•;\\?.•*:;

•'' 'Gedurende -augustus1 ïgeè'n""s'amenliömstP
p..;-H .:•'.~:; '-i-<ruu. ,^!-°:'in^-^-r.-;:-^-^i J
tuvv ;;•;-•;<.;> ."•: =>.7":V-" -:rh :;;•.- .->!•;:•: l ,,'..; '.
JEHOVA'S GETUIGEN »»: ' r>fV -f
Dinsdagavond ,8,. u., bijbelstudie . in-Gemeen^

schapshuis; kamer '4, ingang Willemstr

HUMANISTISCH VERBOND .

Zondag 6 augustus, 9.45 uuri,'£9&,m, ^adiój-.
toespraak do_or P. J. S. Swart. Onderwerp:
1
J,Het"behang". '•' •'• '" ';'v' "ci '?;;." v ?.. ..

Hebt ii bedrijfskleding nodig ?
Wij; hebben e>n: gróte-keuze, oia. bakkèrs-
kleding, koksmutsen,' sloffen en broeken;
overalls in wit, khaki en blauw.. .Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters.;: Ook
yppr.:de schoonmaak glasgordijnen, keu-
kehvallen, matjes:'enz.' bij ' hét van óuds
bekfende''adres:' • ' ' " • "

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON, 2360

TZ-evenèmenten. in zömeraeizoen

Voor He jeugd . . .

. 7-19 aug.:' tweede teken- en '-kleurwed-
strijd, tot 14 jaar. 22 aüg. tentoonstel-
ling Jeugdhuis. Inschrijven bij kantoor

"T.Z. 2'tot én met 5 augustus.

8. aug.:' Strandfortenbb'uw, jongens 10-15
jaar, vrije strand te 9 uur. Inschrijven
bij kantoor T.Z.: 3-en 4 augustus.

11 a'ug.: derde. zeepkistenrace, .circuit te
:10 uur. Inschrijven bij kantoor T.Z.
7 t'.m. 10 augustus. !l;

• f\ ^ • '' M..'.

Concerten en vuurwerken - -.

Hieronder- volgt, een 'lijstje van openlucht-
concerten en vuurwerken. die in Zandvoort
in augustus 1961 worden gehouden. De
evenementen zijn georganiseerd door Tou-
ringi. Zandvoort.

Concerten: '...'" . ..; , ,

'5 aug! Tlroler 'Kapel (10 jaar in Zand-"
, ' voort) ' . . • ' • :

lÖ.aug. Tiroler Kapel . ... __ ."
12 aug. Arti et Religioni... ••• .-
17 aug. Zandvóortse Muziekkapel ;

19. aug.VTiroier Kapel . ' .'.'"
24 aug. Tiroler Kapel . . . - |!'
26 aug;.Zandvoortse Muziekkapel :

De concerteni'beginnen om 8.30, uur.-. ~ ".

Vuurwerken:
Woensdagen'-. 2 en 9 augustus.. De vuur-
werken beginnen om 9.30-10 uur.'

., .Duff Cordon sherry is
-...:. iets heerlijks. De geur
• ' • • alleen al brengt je in
|. ( <de Andalusische sfeer

van zon, dans, fiësta.
Duff Cordon
is werkelijk

de beste sherry
die ik ken.

Klinken met Duif
Cordon heeft aparte •
charme. Haar warme
kleur, vriendelijke geur
en koele smaak maken'
je blij.
Duff Cordon
kweekt
vriendschap en
smaakt- altijd

,'JDUFFCORIJDNÏ

LSHERRYJ
naar meer.

DUFF GORDOM SHERRY
,, * uit een wereldberoemd huis!

IMPORTEURS : WILMERINK '& MULLER • A M S T E R D A M

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opeis Rekord....'61
gieters, Haarl.str. 2', tel. 3652
èn"'42ÓO. r'. . " .' '•" ;

Tö'-'kbop:. HERÈN'SPORT-
PIETS ƒ 50; l' pérs."OP-
KLAPBED;;. z. ;omb. . ƒ v!5,-.
belde in goèdeistaat.-".; \:^:-
Julianaweg 6, tel. 3768.

Gevr.- LERAAR, ter , op-
leiding PRAKTÖKDIPÜf
BOEKHOUDEN.-.Br. ond.

J ' "

Gevraag'è:-'-:--- " ~••**''*••'•
STOELENJONGEN
Tent 14.

Wie" wil' in 'Zanavöprt' goede
AUTORIJSCHOOL ':

. OPZETTEN 7, |. Hr beschikt
'•over k*antodr-/itheoriëruimtei
.tel. en ^ langjarige .ry-ejy.
':ën ^theó'^ie ,:hulpmidd.', ,\^'il
,'(}ezé''. ̂ ts'anst'ructëur 'di'enst-
"baar maken.' Br? ónder"-nb
5905 Z. Crt. ; ^:. -.. ;;-- •••.

SK•iiiaand:'augüstus'
WERKSTER, f-; • evënt."r''Ra'if.
s'èpt;:;:t vôôr-li'alve^clage'n. 1:';

Br:~'nr. -• 59031' bür. .'ZV-'Grt:-'-'7'

W.EGÖELOPEN:: op>-2..aug.
zw. wit langharig: HONDJ3E
teefje; naam.-Bobbie.r-Breng.
haar.-;a,uvb:';terugj;fFam.-!H:
•Molenaarifi-Wjesterstraat 10..

Bij wie is mijn grijs-wit
gestr. POESJE van 4 md.
binnengelopen:? "Breng naar"
a.u.b. terug bij Dicky van
Leeuwen, Hulsmanstraat 1.

Te koop prima zw. H.M.W.
BROMFIETS t.e.a.b. G. A.
Koper, SpoorbuurstraafrljllQ,"
tussen 7 en 8 uur n'.'m.'

Te koop: kleinbeeld TELE-^
VISIETOESTEL in zéér
goede staat voor ƒ 175,—
Brederodestra.at .2^a. .....

TUIN" ÖPKNAPPËN? 'én'"
VERZORGING.1-: ,T: : ;,
Ook graszoden :;en'.:^aarde.-
Telefoon 02500-17237. ,,,,,,.,.

Vlug, netjes en
.

als -Dannenburg
- . het doet

Schiidersbe'drijf : . ' ' ""'
-:"•••> FL J. DANNENBURG
-: ' .v/h 'J. J. van der.^Mije

-.,-. KONINGSTRAAT 73
Zandvoort ' . ,
Tel. ' 2457 " b.g.g.' 2584
A^dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten- -
werk, muurwerk

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
.Drogisterij

Blaauboer
'Haltestraat 46, telef. 2392

Gevr..per l sept, 2 GEST.
KAMERS m. keuk. of gebr.-
v. :k. • voor moeder b.b.h.b.
en schoplg. dochter, 14 "jr.
Br. onder no 5906 Z.' Crt:

Gevr. per l sept. of eerder
WERKSTER .voor 3 a 4
ocht: p.w. Mevr. Keislair,
Kostverloreristr. 99,; telef.
02507-2406V

HEER, adm. goëd-'onderl.,
rijbewijs, M heef t besch. over
schrijf- -en stencilmachine,
téle£, evt. kantoorruiiate,.
zoekt- emplooi. Direct ..bé-
ischikbaar/ - Br." -onder ' rio

.z. Crt;: : . ; .- . . : i>->v- - -

Gezocht, 'n NETTE
$f'-i$BföJE;<:yariaf '10 aü'g.,
;ë'vt."'ha:ÏYp',;;dagenr. Bakkerij

', . . -
.stfa^'t ^Z9'.7en'; Schopipiei.n,-,4.,

•gev.raa;gd.!" :

Restaurant Kiefer
Zuidb.ouleyard.;' 19.

-Mevrouw-de-Rijcke,. Halte-
straat 46, vraagt MEISJE
voor halve of hele dagen,
direct of per l sept. Aaiim..
voor 12 uur.

••Voor, hfet .ÏUFtlMMEN,'.'*;-,' j 'i
"KNIPPEN 'ÈN'WA'SSEN '
van uw honden naar mevr.
«en-iiK-ley^'Haltfestraat i ?,0i

KLEIJN voor JR-UTO'S
Ikeuze /uit • 50 auto's
Wisselende voorraad
'-'•'';• Önee garantie*'-"'D'Kns,

•,'.'! '"-'MAANDEN- RIJDEN
:.. i;\ZONDER KOSTEN! • .;

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN.. 351

1 (bij de Shell-pómpen)
Bentveld telef. 02500^43068
Inruilen,' financ!, garantie
"•'~" Dagelijks geopend

Pracht collectie

badtassen
Zeer apart. ,

progistërij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 232.7

Voor VISITEKAARTJES
naar

Gertenbachs Drukkerij

Achterweg l, telef. &1S5

levenspositie
GROOT VERZEKERINGSCONCERN vraagt voor haar bestaand agent-
schap in Zandvoort, Aerdenhout en Heemstede een

agent-incasseerder
Geboden wordt een prettige, zelfstandige werkkring met ruime mogelijk-
heden.
Promotie-kansen aanwezig. Premievrij pensioen. Gegarandeerd vast sala-
ris eerste jaar ruim ƒ 4500,—.
Sollicitaties met vermelding van levensloop te richten aan het bureau van
dit blad onder nr. 5902,

'n Prettige vakantie met
. Philips draagbaar' radiotoestel, leuke uitvoering
prachtig van toon, voor binnen en buiten!
PHILIPS platenspeler met versterker

SPORT in BEELD met
Philips televisie- 43 cm beeld ƒ 645,—
Zojuist verschenen geheel nieuwe Philips
T.V. automatic, 48 cm beeld ƒ 745,— ^w ouae radio of
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,-. televisie heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken en luisteren ? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. — Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen
u gratis uit en thuis.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F. H. PENflfiTPHILIPS-SPEGIALIST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd 'instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie.

. Telefo.on Amsterdam 020-
' ,715797, Lutmastraat 89. •

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

TIEN RIJLESSEN (a 60
min) voor ƒ 47,50 of ƒ 6,-
p.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen gratis. Theorielessen
m. verkeersfllm. Erk. Rij-
school „Z>e Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon '02500-10008.

j 'i/u zelf schilderen! \
Losse oliegrondverf l

a ƒ 1,25 per kg.
Ouderwetse GLANS-1
VERF a ƒ 2,25 p. kg!

' VERF voor BIN- '
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

\ Dutra-verfmalerij •
t N.Z. Voorburgwal 25 j
' Amsterdam-G., telef. j
: 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

WIST U
dat 20% korting op alle

stooxngoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij

en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653 •

levert'u o.a;., de volgende artikelen

Scheerapparaten ;

Philishave vanaf ƒ 42,— •'

Braun vanaf ... ƒ 34,75

Remington } 98,50

Bij aankoop Rèmingtón':,,

voor. uw-oude. apparaat

Krijgt u ƒ .IS,- retour!

Tevens alle scheerbla-

-.den voorradig. •

DIE ER BUITEN KRN !!

Centrifuges
Edy , ..\.'„;....'.'... ;T175
Corona ƒ 165'
Sharff ƒ 199 of. ƒ 269

Murphy. Richards

. Erres . '.
Bico

AEG

ƒ 259
ƒ £38
ƒ 179
ƒ 215

We hebben me

alle voorradig!

Verlichting
Kronen vanaf...

Triplets
Wandverlichting

Bedlampjes
• Bureaulampjes

ƒ 29,75

ƒ 24,50

ƒ 3,95
ƒ 5,95
ƒ 6,95

Ziet onze sortering!!

Gr. Krocht 5
Telef. 29Z4

Rijwielonderdelen
•Dynamo - m.r kap ƒ 8,75

Fietstasjes v.a. ƒ 2,25

•Hockeyklemmen ƒ 2,75

Rijwielstandaards : 4,35

.lasbeschermers ' ^ ƒ 2,95

Dubb. ' zijtassen ƒ 11,50

Kilometertellers 4,25

Kilometertellers met ..

'snelheidsmeter ƒ 9,75

«Kinderrijwielen

Merk Trio v.a. ƒ 69,—

Merk Locomotief
Dlr^t leverbaar ' v£maf f g6J5

klNDERFIETSJES Merk Fongers... ƒ139,75

Driewielers ... ƒ 18,75

Autoped, hout ƒ 5,95

Autoped,

luchtbanden ƒ 28,50

Autoped, luchtbanden

m. rem en zitje ƒ 36,50

Fietstasjes v.a. ƒ 2,25

Tasklemmen ... ƒ 2,95

Snelbinders ƒ 0,65

HIER STAAT UW BRIEF
' ...;. ': ONVERANTWOORDELIJK!!

Mijnheer de redakteur, ' . ' ' ' . . . . ' " '. '\ .

; Bijna dagelijks zien we vanuit onze- wo^.
nihg 'aan' de Tolweg kleine peuters, waar-
van' er vele de' leeftijd ..van 2 Jaar nog
maar nauwelijks hebbén bereikt, gewa-
pend met een boodschappentas; of met-een
'geldstuk in de. hand, de druk bereden
straat oversteken oni in de winkels aan
de overzijde boodschappen te doen of om
een ijsje te' kopen. Zeker eenmaal, per
week horen we, het geluid .van piepende
remmen en zien we een.aujbo'.qp de rijweg
stilstaan vlak voor zo'n hoopje mens, dat
het 'beslist.. nog niet helpen kan dat het
niet weet of het *veilig kan oversteken of
niet. - , , > . - -

De Vereniging voor Veilig Verkeer geeft
jaarlijks grote sommen uit om de wegge-
bruikers ^ verantwoordelijkheidsbesef bij te
brengen tegenover de medemens in het
verkeer.

Nog is geen dodelijk-ongeluk gebeurd op
de Tolweg,- maar als dat. binnenkort.zou
gebeuren (zaterdagmorgen moesten bin-
nen acht minuten tw.ee auto's haastig
stoppen voors een .ove'rstekend kind dat
jonger was dan 3 jaar), dan ligt de schuld
niet bij-de'automobiliste'n of hef andere
gemotoriseerde verkeer, maar enkel en
alleen bij de ouders die zo'Ontstellend on-
verantwoordelijk mét hun kleuters om-
springen! .- . ; . . ; • ' •

J. R. BERKENBOSCH

Zeeoost •
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de cpr-
respondentie uiterlijk ter post moet zijn
bezorgd, staan achter de naam van het
schip vermeld.

Ver. Staten van Amerika: ss. „Rotter-
dam", 6 aug.; ss. „Maasdam", 7 aug.;
ss. „Schiedijk", 10 aug.

Argentinië: ms. „Zaanland", 9 aug. en
ms. „Amazon", 10 aug.

Australië: ss. „Riouw", 8 aug.; ms. Wil-
lem Ruys", 8 aug.; ms. „Aramaic", 10/8.

Brazilië: ms. „Algorab", 7 aug.
Brits-Oost-Afrika: ss. „Si-Kiang", 10 aug.
Canada: ss. „Rotterdam", 6 aug.; ms. „Pr.

Alexandér", 7 aug.; ms. „Leamitra",
9 aug.; ms. „Luksefjell", 10 aug.

Chili:;ms. „Wiesbaden", 10 aug..
Indonesië: ss. „Agapenor", 9 aug.
'Ned. Antillen: ss. „Bennekom", 9 «aug.
Nieuw-Zeeland: ms. „Willem Ruys", 8 aug.
Suriname: ms. „Chiron", 9 aug.
Unie van Zuid-Afrika en Z.W.-Afrika:

ms. „Capetown Castle", 6 aug.
ms. „Wonosarl", 8 aug.

WATERDRINKER KOOPT ALLES
Zoldei-opruimingen, meubilair en andere
goederen enz. U belt, wij komen.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 4 tot en met zondag 6 augustus,
19.00 en 21.30 uur: film Conny und Peter
machen Musik

Maandag ~ en dinsdag S augustus, 19.00
en 81.30 uur: film Gauner-serenade

Woensdag 9 en donderdag 10 augustus,
19.00 en 21.30 uur: film De 1000 ogen van
Dr. Mabuse

Vrijdag l, tot en met donderdag 10 aug.:
film Charlie Chaplin revue.

29 juli t.m. G augustus: Lunapark.
Einde busstation (bij de Herenstraat):



RADIO EN TELEVISIE
WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Burgemeester Bngelbertsatraat 64, telefoon 2914
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU I. KEUR Vakkundige en snelle

REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroom

Dames, doet in dese dure tijd uw voordeel bij

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gram riblappen 2,75
500 gram mooie ossenlappen vanaf... 2,10
Voor de boterham:
100 gr. ham en 100 gr. gek. worst 0,85
100 gr. pekelvl. en 100 gr. gek. worst 0,75
150 gram gehakt 0,55
150 gram pork 0,50
150 gram ham 0,90
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gram pckelvlees 0,75
250 gram gekookte worst 0,85
250 gram leverworst 0,70
Soeppakket 1.—
l busje weense worstjes 0,98
Ook voorradig Ie kwal. diepvries-kuikens

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak

üebherr koelkasten, vanaf f 398
Luxaflex aluminium jaloezieën, strandarti-
kelen, speelgoederen, luxe en huish. art.
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY
• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES
Lid. Nat. Ass. V. Aoc.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

Salon voor
voetverzorging
HILLY BELLE
•MED. GEDIPLOMEERD CHIROPODISTE
Gort van der Lindenstraat 44,. telef. 4080

**HOUDT UW

GUMT PUST f

OPTICIEN A. G. SLINGER
Gediplomeerd Opticien
POSTSTRAAT 12 — TELEP. 4395
t.o. Consultatiebureau
Leverancier alle ziekenfondsen

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

KOELKASTEN
ALASKA, 120 liter, compressor-
systeem, verlaagd in. prijs: thans
ƒ 398,— of ƒ 20,— p.m.
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
_lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Italië zegt "proost

met STOCK

APERITIVO ROSSO

de pittige drank,

die stimuleert en verfrist

een godendrank in een long-drink glas,
met blokjes ijs, een partje sinaasappel en
een schijfje citroen: Mijmerend genieten!

Per grote
literfles

8.50

f i

STOCK
lialia

STOCK is het Italiaanse wereldmerk voor Brandy '04.
Vermouth, Aperitivo Rosso en uitgelezen Likeuren.

In BENNEBROEK verkrijgbaar bij:
STENEKER'S Wijnhandel, Zwarteweg 30-32, tele-
foon 6227,
In HAARLEM verkrijgbaar bij:
Slijterij JOS VAN BALEN, Kruisweg 15, tel. 11416

Wagenweg 14, tel. 15967
Wijnhandel E. H. J. BURGERS & ZOON, Sohoter-
weg 6, tel. 56282; Tesselschadeplein 6, tel. 62408
Slijterlj-Wijnhandel A. CORVER, Lange Veer-
straat 30, tel. 19889.
N.V. Wijnhuys „DE GULDE DRUYF" Grote
Markt 4, telefoon 10134.
C. van Hees, Wijnhandel „OPORTO", Zijlweg hoek
Ruychaverstraat 2, tel. 16802.

N.V. Wijnhandel W. JAGER GERLINGS v/h Fa.
J. H. Enschedé, Spaarne 86-92, tel. 10112.
•Wijnhandel OKHUYSEN, Gierstraat 34, telefoon
10877-16275.
Wijnhandel „D'OUDE VOS", Kleine Houtstraat 56,
telefoon 16510.
Wijnhandel „DE ZYLPOORT", firma, P. Beaufort,
Kinderhulsvest 47-51, telefoon 10717.

In HEEMSTEDE verkrijgbaar bij,.
Slijterij en Wijnhandel „DE KASTANJEBOOM",
Fa. H. Schouten, Binnenweg 59, telefoon 38162.
In ZANDVOORT verkrijgbaar bij:
Wijnhandel LEFFERTS, Zeestraat 44, telef. 2254.

Erkende R utorijschool „Zandvoort"
Tho toeekestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

vissen m zee

-m.Complete
uitrusting
voor
slechts

de nieuwste strandsport

Iedereen kan het
geen vergunning voor nodig
heerlijk ontspannende
lichaamsbeweging
bijzonder boeiende sport

De sportiefste manier van vissen...
u hebt de lijn in uw hand en
voelt aan het rukken of u beet hebt.
Maak uw dag aan het strand -
- weer of geen weer - tot een
heerlijke sportieve gebeurtenis.

Vraag uw winkelier!
Adres v.d. handel: fa. S. Weinberg, Wilhelminastr. 2, Hilversum, tel. 02950-14515.

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,—.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
«elf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34,
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO»
Zeestraat 37, Zandvoort

MONOPOlï
Kassa geopend:
Dagelijks 12.30-15 en 18-22 uur

VRIJDAG 4 t/m ZONDAG 6 AUGUSTUS
Aanvang 19 en 21.30 uur

Conny Froboess en Peter Krans samen in
een levensluchtige muziekfilm

Conny und Peter
machen Musik
Alle leeftijden.

MAANDAG 7 en.DINSDAG 8 AUGUSTUS
Aanvang 19 en 21.30 uur
Een grote parade van populaire sterren in een
reeks vrolijke avonturen.

Fred Bertelmann, Germalne Damar en
vele anderen in:

Gauner-serenade
"(Sag mir adieu!)
Alle leeftijden.

WOENSDAG 9 en
DONDERDAG 10 AUGUSTUS •
Aanvang 19 en 21.30 uur
De gevaarlijkste misdadiger aller tijden weer
aan het werk? Deze film geeft het antwoord!

Dawn Addams - Peter van Eyck in:

De 1000 ogen
van Dr. Mabuse
(Die 1000 Augen des Dr. Mabuse)
Regie: Fritz Lang. 18 jaar.

Van VRIJDAG 4 t/m DONDERDAG 10 AUG.
ledere middag 14.30 uur een vrolijk vakantie-
programma voor alle leeftijden:

Charlïe Chaplin
revue

<?&? 2550

Van Dam's parfumerie
voor 'al uw

make-up-artikelen
HALTESTRAAT 53

Rodenstock
Hygal brilleglazen

ï"_" Contrastrijk" licht door gefiltreerd licht
(speciaal voor televisiekijkers)

*BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174
's Avonds geopend van 8-9.30 uur

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

Elke dag verse bloemen!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Bet speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

BUITENGOED:
Primula's — V'ergeet-mij-nietjes en Violen

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Bestelt 'bij onze verkopers

zo1 n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u In het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-
lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN In uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd, begeerd

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS 6X1
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per Jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

EEN PLEK IN MEXICO
werd centrum van UNESCO-experiment

In het midden van Mexico ligt het meer van, J'atzcuaro, een der hoogste meren ter
wereld, waar, reeds vele eeuwen lang, de Tarascan-indianen hun primitieve leven-
tje leiden. Het gehele volkje ligt verspreiid over een 22 dorpen, die met onderlinge
afstanden van 2—5 kilometer rondom het meer liggen. Dorpen van bouwvallige
plaggenhutten, veelal verstoken van drinkwater, zonder of met gebrekkig licht, zon-
der toilet, enz. enz. Ook de mensen zijn arm, ze leven van de visvangst uit een
meer, dat door de eeuwen heen langzaam werd leeggevist. Er sterven heel wat pas-
geboren babies, want grond en meer leveren te weinig om van te leven. Wellicht dat
de Unesco daarom het oog liet vallen op deze plek; een plek, die zich bijzonder
leende voor een experiment. - , .

De UNESCO, die speciaal het onderwijs in
deze achtergebleven gebieden tot ontwik-
keling wil brengen, heeft daarbij gezocht
naar een mogelijkheid om met de kleinst
mogelijke inspanning, de laagste kosten,
een zo groot mogelijke groep te helpen.
Het was welhaast vanzelfsprekend, dat
men daarbij in de eerste plaats dacht aan
Latijns-Amerlka, een heel continent van
22 naties van mensen, die bijna allemaal
in dezelfde omstandigheden leven, hetzelf-
de geloof bezitten, eenzelfde afkomst en
traditie en bijna zonder uitzondering
Spaans spreken (de uitzonderingen: Haïti:
Frans; Brazilië:- Portugees). De keus viel
daarbij op Mexico, niet alleen door zijn
aard en afstamming het meest Zuidameri-
kaanse land, maar ook dank zij het feit,
dat de UNESCO daar een landgoed kreeg
aangeboden, dat bijzonder geschikt leek
om er een onderwijscentrum te stichten.

In 1951, tien jaren geleden dus, kreeg
dat centrum zijn beslag en liad het meer
van Patzcuaro er een dorpje bijgekregen,
Crefal, naar de beginletters van Centro
Regional Edicacion fundamental para
America-Latina (regionaal _ centrum, van
fundamenteel onderricht). Al spoedig ver-
rezen er op het landgoed een blibliotheek,
studievertrekken, laboratoria en slaap-
zalen. De opzet van Crefal — een opzet,

„die.zich Jn_de. tien.,..jaren...nlet_gewijzigd
heeft, alleen werd versneld en verbeterd
— was om telkens een honderdtal Zuid-
Amerikanen, mannen zowel als vrouwen,
naar Mexico uit te nodigen, om daar ge-
durende achttien maanden (tegenwoordig
negen maanden) een cursus mee te maken,
die hen geschikt maakte om de opgedane
wetenschap in eigen land te benutten.

Bij voorkeur moesten deze „studenten"
mannen en vrouwen zijn, die zich in hun
eigen land met opvoedings- en ontwikke-
lingswerk bezig hielden: onderwijzers, so-
ciale werksters e.d. Een. aangezocht land
moest uit de liefhebbers vier of zes kandi-
daten selecteren, die qua kennis en aanleg
het meest voor deze cursus geschikt leken.
Terwijl Crefal de opleiding en de huisves-
ting van deze cursisten betaalde, moest
het land van herkomst van de student ga-
randeren dat het salaris van de betrokken
man of vrouw werd doorbetaald en dat
deze, na de cursus, op een post geplaatst
zou worden, waarin hij/zij de verworven
kennis in praktijk zou kunnen brengen.

Van de ruim duizend studenten, die Cre-
fal In de loop der jaren heeft afgeleverd,
is het gros Inderdaad op zo'n post terecht
gekomen.

Hoe werkt Crefal? Dat gaat in etap-
pes. De eerste etappe is, dat de student
een algemene indruk krijgt van de moge-
lijkheden en de middelen, waarmee hij
straks in eigen land het opvoedingswerk
beter ter hand kan nemen: alfabetiserlngs-
methoden, landbouwverbetering, verbete-
ring van arbeidsmethoden, visuele onder-
wijsmethoden, hygiëne en lokale economie,
met name vorming van 'coöperaties.

In de tweede etappe kan iedere student
zich specialiseren. De sociale werkster zal
zich bijvoorbeeld verder verdiepen In de
hygiëne, een derde in het visueel onder-
Wijs enz.

In de derde etappe komt de praktijk. De
leerlingen verspreiden zich in de dorpen
om het meer van Patzcuaro en gaan er
zelfs wonen: in de adobe-krotten, tussen
de mensen die zo ver van de moderne we-
reld verwijderd lijken. Crefal zorgt er dan
voor, dat er in elk dorp een team komt te
zitten van vier of vijf studenten, waarvan
er één sociaal werkster is, één, die les
geeft in lezen en schrijven, één visueel do-
cent en één arbeidsdeskundige. Die mensen
gaan. eerst kijken wat er ze aan kunnen
doen om zo'n dorpsgemeenschap meer tot
ontwikkeling te brengen. Ze houden daar-
toe enquêtes en stellen richtlijnen op. Zo
zial de arbeidsdeskundige tot het Inzicht
komen — hetgeen In de praktijk herhaal-
delijk is gebeurd — dat een bepaald dorp
niet meer kan leven van de visvangst. Hi;
probeert dan de mensen te bewegen kippen

te gaan fokken. Hij zal voorstellen een
coöperatie te gaan stichten voor de geza-
menlijke aankoop van voer, de gezamen-
:ijke bouw van kippenhokken.

Na deze drie etappes komt de laatste.
De studenten, die in de dorpen ingekwar-
;fcrd zijn geweest, komen terug op Crefal.
• Daar maken ze van hun bevindingen een

proefschrift, dat wordt beoordeeld en
waarvoor een cijfer wordt gegeven. Is dit
goed, dan krijgen de studenten hun diplo-
ma. ^

Uiteraard richt zich de gehele studie van
Crefal op dorpsontwikkeling en zelfs in dit
proefveld rondom het meer van Patzcuaro
lopen de resultaten uiteen, afhankelijk van
de ontvankelijkheid der bewoners,' hun

medewerking en bevattingsvermogen.Maar
de resultaten van Crefal zijn duidelijk
zichtbaar. In de loop der jaren zijn er
schooltjes verrezen en het eiland La Pa-
ganda in het meer, met een bevolking van
600 zielen, is één groot en niet onwelva-
rend eiland geworden met 25.000 stuks
pluimvee.

Mensen, die plotseling een nieuw be-
staan krijgen, krijgen ook behoefte om
lezen en schrijven te leren. Was men om-
gekeerd begonnen, uoor hen eerst in de
schoolbank te zetten, dan was dat niet ge-
lukt.

• Zo heeft men de mensen ook betere me-
thoden van pottenbakken bijgebracht,' een-
voudige huisnijverheid, fruitbomen te en-
ten, zodat de kwaliteit van de oogst beter
werd. Kortom, Crefal heeft zijn omgeving
een eeuw vooruitgebracht.

De omstandigheden van Crefal zijn na-
tuurlijk niet helemaal identiek aan alle
andere arme en armoedige plaatsen op de
Latijnsamerikaanse landkaart, maar bijna
overal is er analfabetisme, werkt men even-
eens aan akkertjes die niets meer opbren-
gen, leeft men in hygiënische toestanden
zonder „drukkers" en „trekkers"; bijna
overal sterven teveel kleine kleuters.

Crefal is een klein wonder, dat, als het
maar lang genoeg wordt voortgezet, een
groot wonder zaUj worden. Niet overal
heeft de mensheid het idee, dat het geld,
aan zijn internationale lichamen geschon-
ken, wélbesteed is."/Crefal is -echter kapi-
taal, dat elke dag _.opnieuw, waar ook In
Latijns-Amerlka, rente geeft.

Hartjesdag in de hoofdstad
vroeger herten braden aan het spit

Hartjesdag in Amsterdam op de derde maandag In augustus Is, bovenal 's avonds,
een gebeurtenis waarbij, vooral vroeger, velen hun hart vasthielden. _

*. Want hele buurten in het hart van de hoofdstad' staan dan op stelten: Dapper-

SKELTEREN OP CIRCUIT
op parcours van duizend meter

'J.l. zondag werden op het circuit van Zandvoort voor de eerste maal skelter-
races gehouden, georganiseerd door de Stichting Karting Nederland,
De wedstrijden van de carosserie-achtige racewagentjes werden door ongeveer 7000
bezoekers bijgewoond.

buurt, Kinkerbuurt, etc.

Het ontsteken van" vuurwerk is wel de
meest onschuldige bedrijvigheid. Daar-
naast échter .worden, midden op straat,
complete brandstapels opgericht. Alles wat
maar branden wil wordt uit de huizen ge-
sleept en op een hoop gegooid. Is 3e sta-
pel hoog genoeg, dan gaat de brand er in.
Een gevaarlijke bezigheid, vooral in de
nauwe straatjes en stegen, 'waar aan bei-
de' kanten hoge huizenblokken het vuur
begrenzen. Geen wonder, dat de plaatselij-
ke overheid op die avond aan dit balda-
dige optreden een einde tracht te maken
en de orde te herstellen. Dat ook de brand-
weer niet behoeft te rekenen op een „lui"
dagje, spreekt voor zichzelf. Steeds weer
rukt de brandweerwagen uit om aange-
stoken „fikkies" te blussen.

' Na de oorlog heeft men hartjesdag ech-
ter anders „aangepakt1'. Ifln nu wordt deze
merkwaardige_ maandag meer en meer ge-
vierd op een wat „rustiger" manier. Zo or-
gahiseren de buurtverenigingen vrolijke
avondprogramma's, vreugdevuren, want
branden moet het nu eenmaal op Hartjes-

dag, en fakkeloptochten. De bewoners stel-
len deze manier wel op prijs. Spontaan
doet ieder mee. En dat er zo nu en dan
een voetzoeker ontploft of een „gillende
keukenmeid" over de straat schuift, de po-
litie ziet dat doorgaans door de vingers: "

Wat is de oorsprong van Hartjesdag?
Waar "is het begin er van te vinden? Het
goede antwoord hierop is nog niet gege-
véh, d.w.z. er -worden verschillende ant-
woorden als „goed" aangenomen.

De één zegt: „Hartjes komt van Hertha,
de godin der aarde, in de voor-christelijke
tijd door de Germanen geëerd. „Hartjes"-
dag zou dan een overblijfsel zijn van het
Oogstfeest, dat omstreeks midden augus-
tus onze voorouders ter ere van de godin
der aarde hielden.

Neen, zegt de ander, „Hartjes" is afge-
leid van Hertjes, of, zonder verkleinings-
vorm, Herten. In de • Middeleeuwen kregen
de Amsterdammers- op de eerste maandag
na de 15e augustus namelijk vergunning
om op herten te gaan Jagen. De Amster-
damse bevolking had dan de gewoonte om

Het traject dat moest worden afgelegd,
was aanzienlijk korter dan dat van de gro-
te racemonsters. De lengte bedroeg pre-
cies l km, die moest worden gereden tus-
sen de Tarzanbocht en het tijdwaarne-
mershuisje. Voor uw verslaggever was de-
ze race — en waarschijnlijk voor hem
niet alleen — geen onverdeeld genoegen.

Door het oorverdovend lawaai van de
skelters, waren de mededelingen van de
speaker vaak moeilijk of in het geheel niet
te volgen. Ook waren zijn mededelingen te
summier om een goed overzicht van de
wedstrijden te verkrijgen. Hierdoor moest
men vaak raden naar de situatie 'in het
rennersveld.

De estafetteraces, de hoofdschotel van 't
skelterfestijn, kan ons in de huidige vorm
maar matig bekoren. De situatie bij het
wisselen zondagmiddag was bijzonder on-
duidelijk, mede door het grote aantal hel-
pers, officials etc., etc., dat zich voor de
pits bevond. Bovendien was de situatie
soms levensgevaarlijk voor renners en hel-
pers.

Deze opmerkingen moeten óns uit de
pen, want de hier in het kort aangestipte
zaken, kunnen de skelterraces — een aar-
dig evenement — meer kwaad dan goed
doen.

Aan de estafette ging een wedstrijd voor
skelters tot en met 50 cc over vijftien ron-
den vooraf. Bob Bron uit Amsterdam won
de race in 16 min. 9,2 sec. Tweede werd
Aalberson in 17,02 en derd Theo Koks
uit Haarlem, die er één-tiende seconde
langer over deed.

De aankomst van de rijders van deze
ontmoeting was bepalend voor 't vertrek-
seln van de deelnemers aan de estafette-
wedstrijd. Er werd gereden met skelters
tot en met 100 cc (hoven 18 jaar), 125 cc
(boven 18 jaar), 200 cc met versnelling en
200 cc zonder versnelling. De eerste klasse
werd na een half uur rijden afgevlagd. De
coureur reed zo snel mogelijk naar. zijn
pit, en gaf de witte band over aan zijn
teamgenoot van de 125 cc-klasse, enz. In
elke klasse was een pitstop verplicht voor
het tanken van benzine. Indien de skelters
defect raakten — en dat gebeurde nog al

:ens — werden zij gerepareerd. Indien
dit niet mogelijk was, werden de wagen-
jes vervangen, maar dan door een skelter

die minder snel reed. Door deze formule
moest de favoriet Bob Bron 't met z'n skel-
er^van 55 cc verscheidene malen opnemen
egen veel hogere klassen. Het ging hem

uitstekend af. Na afloop van de wed-
strijd, omstreeks half zes, werd de club-
rofee door de voorzitter van Karting Ne-

derland overhandigd aan „Cheetah", Am-
sterdam. Deze ploeg won met 113 ronden
117—4 straf ronden). De Individuele prijs

werd toegekend aan team 9, dat 116 ron-
den aflegde (120—4 straf ronden).

de geschoten dieren op straat aan het spit
te braden. Zo werd er eens een jachtpartij
georganiseerd bij Kraantjelek, waar veel
Amsterdammers kwamen kijken.

Hertha is als godin afgetreden: herten
zijn er in Amsterdam alleen maar in Ar-
tis en in de Hertenkampen te zien, maar
Hartjesdag is er nog, een merkwaardig
gebeuren in het hart van Amsterdam.

ftteÊ een. feafcfce&je
innemen, vrienden ......

Lieve vrienden en vriendinnen — als ik te ruilen met Momus en Stoeleman. Hij
dit zo mag zeggen — u hebt allemaal wel werd even enthousiast en voelde er' veel
gemerkt dat er iets mis is met onze Bar- voor. Maar nu is het vervelend dat Stoele-
tje. Hij is prikkelbaar, lusteloos, zwaar- man nogal nukkig en bot doet, terwijl Mo-
moedig en verschrikkelijk achterdochtig, mus de hele kwestie niet au serieux schijnt
De verhouding met zijn collega's Stoele- te nemen. Nou zit de jongen, ik bedoel
man en Momus vindt hij niet gezond. Vaak Bartje, zo diep in de put, dat hij van de
zegt hij tegen me dat als je met z'n allen week niet eens z'n stukje kon schrijven.
aan een krant werkt, je een vriendenkring Hij ligt op bed en staart maar omnoog
moet vormen. En hij is van mening dat naar de zoldering, maar hij ziet niets hoor.
dit veel te wensen overlaat. Vroeger Toe, u moet hem echt met een korreltje
maakte hij altijd grapjes en leek het wel
of het hem niets kon schelen hoe 'ze tegen-
over hem stonden. Maar de laatste tijd
hoor ik hem vaak in zichzelf praten (en
ik heb gelezen dat dit een kwaad teken is)
en dan heeft hij het over Stoeleman, die
hem niet mag en over Momus, die hem ne-
geert. En als ik hem dan z'n koffie kom
brengen en hem met een grapje uit z'n
neerslachtige bui wil halen, glimlacht hij
treurig en zegt: „Ach, tante Agaat, Iaat
mij maar, als ze mijn vriendschap niet
willen, moeten ze 't zelf weten, ik ga niet
op m'n knieën liggen". Maar ik zeg hem
de waarheid en vertel hem dan dat hij
altijd zo sarcastisch doet en met alles en
iedereen spot. Dat vinden de mensen mis-
schien op de lange duur niet leuk meer.
Nou ben ik bang dat mijn opmerkingen
hem een minderwaardigheidscomplex heb-
ben. bezorgd. Je hoort tegenwoordig van
die rare dingen.

Een poosje terug heb ik hem de raad
gegeven om te trachten eens van rubriek Stukje voor dinsdag ......

zout nemen en u mag hem vooral niet in
de steek laten. De jongen is zo van de
kaart, dat z'n pijp hem niet meer smaakt
en bij alles zucht hij diep en hl] kijkt me
treurig aan als ik zeg die-ie eens met va-
kantie moet-. Gisteravond liet hij 't er ge-
woon op aan komen en ik was bang dat
hij de krant helemaal zou vergeten. Ik zei:
„Jongen, 't is morgen dinsdag, denk je
aan de krant?" (Je moet zulke mensen
toch altijd op hun plicht blijven wijzen,
nietwaar?) Hij antwoordde: „Ik kan 't
niet, tante Agaat, bel de redaktie maar op
dat er deze keer niets van terecht komt"
En hij ging gewoon naar bed en liet de
krant de krant.

Toen dacht ik: Dat vertel ik de lezers
en de lezeressen en dan is er meteen een
stukje voor dinsdag. U vindt dit natuur-
lijk een beetje gek, dat een vrouw op mijn
leeftijd zo op die jongen gesteld is. Maar
van het begin dat hij in m'n huis woont
heeft hij me tante Agaat genoemd en
eerlijk gezegd vind ik dat helemaal niet
erg. Ik heb direct gevoeld dat hij een jon-
gen is met een gouden hart en een mis-
schien iets te brutale mond. Maar hij heeft
veel leiding en liefde nodig, geloof ik.

Het liefste zou hij met iedereen vriend
willen zijn, maar ik heb in het leven we
gemerkt dat zo iets nu eenmaal niet al-
tijd kan. En nu hij in de put zit — ze
noemen dit in de karakterkunde: een de-
pressleve toestand — voel ik dat ik hem
moet helpen. En dat doe ik dan bij deze
door eventjes z'n plaats te vervullen in de
krant, nu hij in gebreke blijft. Wat Mo-
mus en Stoeleman betreft: jullie zullen
Bartje nog leren kennen, hoor! Hij kom
er vast weer bovenop!

En u, lieve lezers en lezeressen: bedank
voor uw aandacht. Uw '

TANTE AGAAT

Slachtoffer van de zee
Zondagmiddag is bij het baden In zee de
19-jarige Maria Schippers uit Ophoven
(Duitsland) verdronken. Het meisje werd
op de eerste bank door een golf omver ge-
worpen en verdween onder water. Enige
minuten later spoelde de baadster léven-
loos aan. Leden van de Z.R.B, pasten di-
rect kunstmatige ademhaling toe, maar de
pogingen bleven vruchteloos. Per zieken-
auto werd het slachtoffer naar het St. Eli-
sabeths Gasthuis in Haarlem overge-
bracht. Ook hier bleven de pogingen de
levensgeesten op te wekken zonder resul-
taat.

De 19-jarige Duitse verbleef slechts en-
kele uren in Zandvoort. Zij maakte deel
uit van een reisgezelschap dat een tocht
jer bus maakte.

Een Duits echtpaar kwam zondagmiddag
bij het baden in zee door de vrij hoge golf-
slag in levensgevaar te verkeren.

Leden van de Z.R.B, wisten man en
vrouw veilig aan land te brengen.

Vrijdagmiddag is te Wijk aan Zee aange-
spoeld het stoffelijk overschot van de 21-
jarige Duitser Alfred Schwenke uit Düs-
seldorf, die op 24 juli in Zandvoort Is ver-
dronken.

Verjaardag en jubileum
J.l. zaterdag vierde de Tirolerkapel onder
leiding van Wil van Bakel op het Raad-
huisplein de verjaardag van H.K.H, prin-
ses Irene en het feit dat de kapel tien jaar
lang medewerking verleend aan de zomer-
avondconcerten in Zandvoort. Aan dit
verjaardag- en jubileumconcert, verleende
de kleinkunstenaar Bueno de Mesquita
zijn medewerking.

De kapelleden, die in een postkoets een
rondrit door Zandvoort maakten, werden
op het Raadhuisplein ontvangen en toege-
sproken door de voorzitter van Oranje-
vereniging Zandvoort, ds. J. van der Mije
en de voorzitter van T.Z., burgemeester
mr. H. M. van Penema.

Hierna blies de kapel met ferme klan-
ken een Tirolerprogramma over het plein,
dat door enkele honderden badgasten en
inwoners werd aangehoord.

Zandvoort op richtingsbord
Het bestuur van Touring Zandvoort Is
reeds enige jaren bezig een verbetering te
verkrijgen in de wegwijzers naar Zand-
voort in die zin, dat op de Rijkswegen l
en 2 (Amsterdam-Utrecht) bij de verwij-
zing naar Haarlem tevens de badplaats
Zandvoort ' wordt vermeldt. Vele bulten-
landse toeristen met bestemming Zand-
voort rijden bij het ontbreken van een
dergelijke aanduiding te ver en bereiken
eerst via Amsterdam 't doel van hun reis.

De directie van de A.N.W.B. heeft thans
besloten om op genoemde rijkswegen een
verwijzing op te nemen en wel door op
een afzonderlijk voor-richtingsbord, voor-
afgaande aan de desbetreffende aftakking
naar Haarlem, de aanduiding „Zandvoort
via Haarlem" te vermelden. De borden
zullen worden geplaatst nadat Rijkswater-
staat de vereiste toestemming heeft ver-
leend.



FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving -^
Heden overleed geheel onverwacht, onze lieve
moeder, behuwd- en grootmoeder ,t *.

Johanna Magdalena Colthoff
Weduwe van H. J. van Schuilenburg

in de leeftijd van 59 jaar.
J. M. Schut-van achuilenbitrg
O. Schut
Joke
Ellen i

Zandvoort, 6 augustus 1961 >
Zeestraat 65
De overledene is opgebaard in de Rouwkamer
Dorpsplein 11. v"
Gelegenheid tot bezoek dinsdag 8 augustus van
3—4 uur en 's avonds van 7.30—8 uur.
De teraardebestelhng zal plaata hebben woens-
dag 9 augustus „te 12 uur op de algemene fcegraaf-
plaats te Zandvoort.

Thuis liever geen bezoek. ''

Gevraagd per l september <

WONING
(liefst bungalow) bev. 4 k., keuk.,. bad,
voor minstens 2 jr. Br. nr. 6001 Z. Crt.

Ook voor

spoedreparaties aan
uw bril of zonnebril

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
Poststraat 12, tel. 4395 t.o. consultatiebureau
Leverancier alle ziekenfondsen - ,.<<

GEVRAAGD

JONGEN
die opgeleid wil worden tot handzetter.

GERTENBACHS "
DRUKKERIJ

"- ACHTERWEG l — TELEFOON 2135

Van half sept. t/m april TE
HUUR vrij gem. BOVEN-
HUIS en vrij gem. BE-
NEDENHUIS. Br. nr. 6003
bur. Zandv. Courant.

WONINGRUIL
Aangeb.: flat Heemskerk
tegen woning Zandvoort.
Br. nr. 6002 bur. Z. Crt.

Te koop:
OPEL KAPITaN, zwart,
1954, goed onderhouden.

Karel Doormanstraat 4/3,
telefoon 2680.

B.z.a. nette zelfst. huish.
HULP voor woensdag^of
donderdag van 9-4 uur.
Br. onder no 6004 Z. Crt.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
ReKords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

GRATIS WASSEN
met een VBLO-combinatie
v.a. ƒ 59_8,£ of een VEtO^
wasmachine v.a. ƒ 179,—.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34,
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

TIEN RIJLESSEN (a 60
min) voor ƒ 47,50 of ƒ 6,-
p.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen gratis. Theorielessen
m. verkeerstllm. Erk. Rij-
school „De Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon 02500-10008.

FAMILIEDRUKWERK:

Gertenbachs Drukkerij

Achterweg l - Telef. 2135

? r

Doe mee
* T-

niet de

BP TOURING TOURNEE
\vin een prijs
met de quiz
van RADIO LUXEMBURG
Herman Emmink leidt iedere maandag, -woens-
dag en vrijdag een BP Touring Tournee quiz
bij BP-Servicestations. Radio Luxemburg (2O8
en 49,26 M) zendt het gesprek met de winnaar
steeds de volgende dag uit - dinsdag, donder-
dag en zaterdag om 12.28 uur en zondag om
1O.3O uur.

Waag een kans op de prachtige BP-dagprlJa .

Op •woensdag 9 augustus om half 12 bij
Garage en. BP .Service Station

Smit,
Parallelweg 32 en 34 te ZANDVOORT

BP TOURING TOURNE
^Verkeersongevallen
Ook dit weekeinde weer tai van verkeers-
ongevallen.

Zaterdagmorgen vond in' de Oranje-
straat een aanrijding tussen twee auto's
plaats; een botsing in de Zeestraat, de Pa-
rallelweg en de Boulevard Barnaart. Al-
leen materiële., schade.

In de middaguren reed een wielrijder,
zonder voldoende op het verkeer te let-
ten, de rijbaan van de Parallelweg op,
waarbij hij door een Duitse auto werd ge-
schept. De autobestuurder -en de wielrijder
liepen verwondingen op, die -in het Sint
Elisabeths Gasthuis in Haarlem behan-
deld moesten worden. Auto en rijwiel wer-
den zwaar beschadigd.

Zondagmiddag vond een aanrijding
plaats op de Kostverlorenstraat tussen een
auto en een bromfiets. De bestuurder van
de bromfiets werd aan een arm gewond.
Op de kruisintrBrederodestraat-Groen van
Prinstererplein botsten twee auto's tegen
elkaar. Ook-vonden aanrijdingen plaata op
het Stationsplein, de Hogeweg en de Zee-

straat. Een voetganger werd* aan zijn-Jin-
kerdijbeen gewond na een botsing met een
bromfiets op de Noorderduinweg.

Zondagavond reed omstreeks half ne-
gen, een 17-jarige knaap uit Keulen op de-
Parallelweg met zijn bromfiets" tegen een
lichtmast. Met een schouderjjractuur' werd
hij naar het Grote Gasthuis overgebracht.
De bromfiets werd vernield.

Benoemd tot assistent -
De heer K. Kras, bestuurslid van de Zand-
voortse reddingsbrigade, is tot 2e assistent
benoemd bij de Koninklijke" Nederlandse
Bond tot het redden van drenkelingen.

Ontvreemd .,
In de nacht van zondag op maandag wer-
den vijf Duitse jongens aangehouden, die
flessen melk en vla hadden ontvreemd,

*
Tijdens het afgelopen weekeinde werden
vijf dolkmessen, een fototoestel, een porté-
monnaie, geld uit een benzine-automaat en
twee colberts gestolen. ". J » .

'P.V. „Phoenix" ~'
De p.v. „Phoenix" hield afgelopen zondag
een wedvlucht vanaf Tergnier over een af-
stand van 314 km. Gelost om 10 uur,' arrl-
veerde de eerste duif om 14.27 uur.. v /
R. Engelander l, 8, 9, 17. ;. •%; ' =,
R. van Gijtenbeek 2, 13. t-.-? '^" •'.
R. Benjamins 3, 6, 16. ~"'"~•
J. de Leeuw 8.
J. Koper 4, 7, 11.
Th. van der Heulen 10, 12, 14. , - s
C. Koper 16.

P.V. „Pleines" /- •
P.V. „Pleines" hield afgelopen zondag een
wedvlucht vanaf Tergnier overheen afstand
van 314 km. Gelost om 10 uur, arri-
veerde de eerste duif om 14.30 uur. ;
H. Lansdorp l, 5. -~
Jb. Koper 2, 7, 11.
C. Visser 3.
R. Driehuizen 4, 14.
K. Driehuizen 6, 18, Ig.
G. .Driehuizen 8,'13,
A. Dorsman 9. -•
P. Koper 10. " *

Dankbetuiging
Voor de belangstelling betoond bij het
overlijden van mijn lieve zorgzame vrouw,
,en„ onze, lieve, moeder, behuwdmoeder, "zus-
• • ^ ' e r i schoo'nzuster -.l(_

^ . A Z I N A CORNELIA KOPER-BLUÏJS-
f^%etüige,iC wij hierbij'onze hartelijke dank.

\ ' -~fr^ "^ Uit aller naam:
P. Koper

Zandvoort, augustus 1961 , '•
Gasthuisplein 10

Bonden thuis laten
j * •.

Tijdens het j.l. woensdagavond afgestoken
vuurwerk zijn verscheidene honden tot

y' zelfs ver buiten de gemeente gevlucht.
• Door-angst bevangen is het moeilijk voor
-"'de dieren, en dit geldt in het bijzonder

voor honden van badgasten, hun huis
terug te vinden. -In verband, hiermede ver-

„, zoekt het bestuur van de Vereniging- voor
-,. het 'Welzijn den=Bieren de hondenbezitters

dringend hun dier tijdens het vuurwerk
thuis,'te laten.en er voor te zorgen, dat

-liónfsnappen niet mogelijk l». ' •

Met "en zonder leesbril ' - ~ '
Nieuwe boeken openbare bibliotheek'

Romans -.- — •- . , v **
Blaman - De verliezers. -"•* '".-'. •'

''"'Sinclair"-Wijd is'de poort.
"Stewart'- Dal van de stormen.
Bates - When the green woods laugh.

. Shute - The rainbow and the rose.
Green - Chaque homme dans la nult.

Btudieboeken

Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het
onderwijsterrein,,-1836—1961. ",

Lamb - Alexander de Grote.
Moorehead - Geen plaats in de ark.
Stilma - Kent u Gelderland ook zó?
Stilma - Kent u Utrecht ook -zó?
Focus - Jaargang 1960.

- Mens en.Melodie - Jaargang 1960.

KERKSTR.I9
Belangrijke

..-., _. ... TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

' i ' ** *""• \ -

3043, 3044 Politie' è jftl "
2100 -Politie • (alléén, noodgevallen)
2QOO, Brandmelding ~"
2345 ffemeettte^eoretttrte
226? Infarmatieburecm Vreemdeftngenver°

keer; kiosk Raadhuisplein. -
42212 '(02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
"-~.. koop, Oranjestraat 2a. •

2424 Autobedrijven J „JBinfco", Oranjestraat
§q Stationsplein. . - - .

2231 Boekhandel -o.K. BSVÉ, Gr. Krocht t?.
2135 Gertenbachs „Drukkerij,

Courant, Achterweg l,

Daar kunt u heen
Monopole

Maandag 7 en dinsdag 8 augustus, 19.00
en 21.30 uur: film Gauner-serenade
Woensdag 9 en donderdag 10 augustus,
19.00 en Sl.SO uw: film De 1000 ogen van
Dr. Mabuse.
Vrijdag 4 tot en^inet donderdag '10 (Mg,!

'-film Qhartie Ohaplin revue,

MGRUYTER weekrecfcrme^̂ Pl • ^^ Ĥ̂ P H . Hl HM H Wk Geldig van 9 t/m 15 augustus 1961

~EllT2e pakje

THEE
25c,

GOEDKOPER
Neem gerust een paar pakjes

tegelijk en verdien aan dit
kwartjes-voordeel.

U kunt ook theezakjes nemenl

METAAL.

Elke 2e pot

TOMATENSOEP
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soep met rijst uit een pot. Elke
2e pot kost deze week maar 27 et.
Zet nu een paar potten in de.

kelder!

van 54 cent

VOOR
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glim en glans.
l O et. voordeel deze
week om de proef

te nemen.

POETS

een rol
MARIE-BISCUITS

een pak

VRUCHTENWAFELS
samen van 91 cenf

voor 75 ceni

altijd - ' '
hè» Snoepje van de Werft

Voor slgght? ]5 et. bij elk* f 4,~
. 09n bootschappen,

Altijd een kassabon voor 1Ö°/o korting. Óók bij de weekreclames.
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Rapport van dr. Flieringa
ter verbetering van voorzieningen op het circuit

Ter aanvulling van zijn kritiek op de veiligheidsmaatregelen tijdens racewedstrij-
den op het circuit — gepubliceerd in het juni-nummer van het maandblad „Rijdend
Nederland" — heeft dokter P. Flieringa een rapport opgesteld van de z.i. nood-
zakelijke maatregelen die moeten worden genomen om renners en publiek zo snel
en doeltreffend mogelijk te helpen bij eventuele ongevallen.
Wij laten het rapport van dr. Flieringa, dat is toegezonden aan de KNAC, KNMV,
NAV, KNWU, Rac West, Commando RKK, Nederlands Rode Kruis, Gemeente
Zandvoort, Touring Zandvoort, politie en brandweer, hier onverkort volgen.

c

Taak B.H.B.O.
De taak der E.H.B.O. bestaat uit:
a. verzamelen van gewonden;
b. constateren van verwondingen;
c. behandeling lichte kwetsuren;
d. transportklaarmaken zwaar gewonden;
e. transport zwaargewonden naar het zie-

kenhuis;

Om aan bovengenoemde taken naar beho-
ren te kunnen voldoen, zal een E.H.B.O.-
ploeg moeten kunnen beschikken over:
1. voldoende manschappen,
2. voldoende E.H.B.O.-materiaal;
3. voldoende vervoer en vervoersmogelijk-

heden;
4. hygiënische legering;
5. waterleiding;
6. gasaansluiting;
7. behoorlijke verlichting;
8. voldoende communicatiemiddelen.

a. verzamelen van gewonden
Voor het verzamelen van gewonden zullen
er E.H.B.O. hulpposten langs de baan
worden geplaatst, waarbij een dezer pos-
ten als hoofdpost zal fungeren.

Tentlegering is voor deze hulpposten
niet aanbevelenswaardig, doch kan even-
tueel voldoende zijn.

De hoofdpost zal echter een stenen ge-
bouw dienen te zijn, waar men in staat is
patiënten behoorlijk te onderzoeken, te be-
handelen of transportklaar te maken.
Hierbij zal aan de punten 4 t/m 8 moeten
worden voldaan, terwijl tevens een op-
slagruimte voor materiaal aanwezig zal
moeten zijn.

Het vervoer van de eventuele slachtof-
fers van de hulpposten naar de hoofdpost
kan met de aanwezige ziekenauto geschie-
den.

Alle posten zullen echter moeten kun-
nen beschikken over goede communicatie-
middelen en lang's goed berijdbare wegen
bereikbaar moeten zijn, bij voorkeur door
middel van een ventweg langs het gehele
circuit.'

Bij de huidige toestand zijn momenteel
afwezig:
a. stenen hoofdgebouw;
b. water, gas en licht;
c. goede communicatiemiddelen;
d. goed berijdbare ventweg.

b. constateren van verwondingen
Hiervoor is momenteel voldoende geoefend
personeel aanwezig; een goed geoutilleer-
de hoofdpost ontbreekt echter.

c. behandeling lichte '"kwetsuren
Momenteel is de behandeling van lichte
kwetsuren praktisch niet mogelijk wegens
gebrek aan hygiënische huisvesting, wa-
ter, licht, gas etc. Zeer veel patiënten die
ter plaatse zouden kunnen worden behan-
deld, moeten thans noodgedwongen wor-
den afgevoerd naar een ziekenhui^, het-

i geen een overbelasting van het zieken-
transport betekent.

Voor de taken D en E zal een scherp
onderscheid moeten worden gemaakt voor:
1. weinig gewonden;
2. veel gewonden.

D 1. transportklaarmaken
Klein aantal gewonden (max. 10)
Dit aantal zal met een goed geoutilleerde
hoofdpost zeer wel kunnen worden ver-
werkt, daar het te verwachten is, dat het
transport op redelijk snelle wijze zal ge-

__ schieden. Het is echter noodzakelijk, dat
°" de E.H.B.O.-ploeg beschikt over voldoende

„shock" bestrijdingsmiddelen, zoals pias-
ma en infuusmateriaal.

Momenteel beschikt men niet over een
goed geoutilleerde hoofdpost, terwijl pias-
ma en infuusmateriaal wegens de daar-
aan verbonden kosten evenmin voor ge-
bruik aanwezig is.

E 1. transport klein aantal gewonden
Voor het vervoer van een klein aantal
gewonden kan momenteel worden beschikt
over de aanwezige ziekenauto's. De rij-
tijd van deze ziekenauto's zal echter tot
een minimum beperkt dienen te blijven,
hetgeen echter sterk afhankelijk is van
de verkeerssituatie in en om Zandvoort.

Op advies van de districtsconsul der
KNAC, de heer Steensma, heeft men ech-
ter een weg gevonden, die over particulier
terrein loopt in noordoostelijke richting
van het circuit naar het eind van de Bloe-
mendaalse Zeeweg, alwaar zich het Ma-
rinehospitaal bevindt. Deze weg, die uit-
sluitend door dienstauto's zal mogen wor-
den gebruikt, is zeer wel berijdbaar te
maken. Momenteel is het bestaande wég-
dek niet overal goed berijdbaar en ont-
breken voldoende aansluitingen met de
eventueel aan te leggen ventweg.

Indien hieraan zou worden voldaan, dan
wordt een snel en onbelemmerd transport
(hetgeen van evident belang is) mogelijk.

D 2. transportklaarmaken
van een groot aantal gewonden
Het is zeer de vraag, of het aantal EHBO-
personeel groot genoeg zal zijn, om een
groot aantal gewonden te kunnen verwer-
ken. M.i. is het gewenst dat men In een
onverhoopt geval een beroep zou kunnen
doen op een ondersteuningsploeg in het
achterland. Een dergelijke ploeg zal voor-
al een extra aantal doktoren, voldoende
materialen („vooral voor transfusies"),
ziekenauto's etc., moeten bevatten. Het
geheel zal realiseerbaar moeten zijn bin-
nen anderhalf uur.
E 2. transport groot aantal gewonden
De organisatie en coördinatie van dit ver-
voer zal moeten worden overgenomen door
een centraalpost in het achterland, daar
al het beschikbare personeel op het cir-
cuit nodig zal zijn voor de taken A t/m D.

Deze centrale post zal dit vervoer moe-
ten kunnen coördineren, door regelmatig
contact te leggen tussen het circuit en de
opvangende ziekenhuizen.

Het benodigde extra aantal ziekenauto's
zal moeten worden gerealiseerd; de zie-
kenhuizen zullen extra-personeel moeten
aantrekken; de politie zal moeten zorg-
dragen voor een onbelemmerde vervoers-
mogelijkheid. Desnoods zal in dit geval
het vervoer door de lucht moeten plaats-
vinden (o.a. door inschakeling der Mari-
ne-luchtvaartdienst).

Om te komen tot enige regeling van dit
probleem, zullen er besprekingen moeten
worden gevoerd met:
a. Haarlemse ziekenhuizen;
b. G.G.D. Haarlem;
c. Marine-vliegdienst Valkenburg;
d. Rode Kruiscolonne Haarlem- en om-

streken;
e. ziekenauto-verhuurinrichtingen;

f. politie Zandvoort en omliggende ge-
meenten;

g. organiserende verenigingen;
h. bestuur Touring Zandvoort.

Tot op heden is een dergelijke bespre-
king nimmer gehouden.

Resumerende kunnen wij concluderen
tot de volgende verbeteringen:
1. Inrichting stenen hoofdgebouw met

voorzieningen voor water, licht, gas en
sanitair en mogelijkheid tot het geven
van transfusies (i.v.m. hiermede bloed-
groepbepaling der renners) en opslag
van materiaal.

2. Aanleg en verharding van ventweg c.q.
ventwegen langs het gehele circuit,

verbreding tunnel-west en verbreding
pad voor de tribune en restaurant
i.v.m. mogelijkheid tot transport per
ziekenauto hierlangs;

3. verbetering van de door de heer Steens-
ma aangegeven afvoerweg door de dui-
neu naar het Marine-hospitaal en het
aanleggen van voldoende verbindingen
met de aan te leggen ventweg c.q. vent-
wegen;

4. voeren van besprekingen tot het komen
van een doeltreffende organisatie in
het achterland en organisatie van een
evt. hulpcolonne;

5. communicatiemiddelen zowel op als
buiten het circuit;

6. verbetering' in de organisatie en coör-
dinatie tussen de uitvoerende eenheden.
Hiervoor is het wenselijk, dat bij be-
langrijke evenementen besprekingen
worden gevoerd tussen organisatoren,
directeur circuit, politie, brandweer en
Rode Kruiscolonne. In een dergelijke
bijeenkomst kan een ieder zijn wensen
naar voren brengen, en kunnen de ge-
maakte afspraken worden genotuleerd,
zodat de mogelijkheid van misverstan-
den tot een minimum worden beperkt.

*
Wij hopen dat aan het rapport van dokter
Flieringa — dat een degelijke en zakelijke
indruk maakt — door de betrokken in-
stanties ruime aandacht zal worden be-
steed, in het belang van wedstrijdrijders,
toeschouwers en de reputatie van Zand-
voort.

Maar ons uitgangspunt is hiermee niet
gewijzigd. Het circuit heeft voor de bad-
plaats Zandvoort geen enkele waarde,
noch uit economisch, noch uit propagan-
distisch oogpunt. Zandvoort is alleen ge-
baat met een vorm van ontspanning die
bij het karakter van de badplaats aan-
sluit. De duinen waarin het circuit is ge-
legen, zouden hierin een belangrijke rol
kunnen vervullen.

Dat hiervoor een moedig en intelligent
beleid nodig is, daarvan zijn wij ons ten
volle bewust. — Red. Zandv. Courant.

De gemeente Zandvoort als eigenaresse van het circuit en de
Stichting Touring Zandvoort als beheerster en exploitante zijn
steeds diligent om de voor de veiligheid van publiek en rijders nood-
zakelijke maatregelen te nemen. Telkenjare wordt de accommodatie
van het circuit aangepast aan de blijkens de ervaring en de voort-
schrijdende techniek noodzakelijke eisen van veiligheid. Het 'joor

het publiek bestemde terrein is bijvoorbeeld herhaaldelijk bij het plaatsen van
nieuwe harmonikagaashekken verder van de baan verwijderd.

Onjuist is de bewering dat het publiek op 5 a 6 meter afstand van de baan
Kit. Dit is bijna overal ongeveer 10 meteren dikwijls veel meer, bijv. wanneer 't pu-
bliek op een duintop zit. Rondom het circuit is politie aamoezig en de pos-
ten rond het circuit staan met de veldtelefoon in verbinding met de hoofdpost bij
de start. Het circuit van Zandvoort is één van de best beveiligde lianen ter
wereld, waar het risico van het publiek uitermate gering is.

Bovenstaande passages sijn ontleend aan het ant-
woord van het bestuur van Touring Zandvoort aan
dr. P. Flieringa. (Zandvoortse Courant 4-8-1961J

Voorzitter antwoordde, dat terecht werd gewezen op de gebeurtenissen, die tweede
Pinksterdag hebben plaatsgevonden. Hij gaf verschillende onvolkomenheden toe en
één der voornaamste oorsaken lag naar zijn mening in de veel te geringe politie-
assistentie. Vooral de bereden rijkspolitie was te klein in getal om het enor-
me klandestiene circuitbezoek te voorkomen. Ook hier wreekt zich het tekort aan
manschappen. Voorzitter zei, dat het gilde der „draadknippers" reeds van 8 uur
's morgens af bezig was met draadvernielingen om zodoende het circuit te betreden.
Alleen een sterk politiecontingent zou dergelijke euveldaden kunnen voorkomen.

Om de onvoldoende politiesurveïüance te onderstrepen, zei spreker nog dat er
zelfs overschrijdingen van de baan zelf hadden plaatsgevonden. Tijdens de race za-
ten verschillenden langs het circuit. Dit was naar het oordeel van spr. onverant-
woordelijk. Vooral aan de zijde van het bos, hadden talloze klandestiene oversclirij-
dingen plaats. Dit geeft bovendien brandgevaar.

Bovenstaande passages zijn ontleend aan het ant-
woord van de voorzitter van de gemeenteraad — te-
vens voorzitter van T.Z. — op vragen in de raads-
vergadering van 30 mei j.l., naar aanleiding van de
verkeerschaos tijdens de Grand Prlx.

(Zandvoortse Courant 2-6-1961}

Succesvolle actie
De collecte ten bate van het Nederlandse
Rode Kruis, die vorige week in Zandvoort
werd gehouden, heeft een bedrag van
ƒ 2453,— opgeleverd.

Het afdelingsbestuur van 't Rode Kruis
brengt dank aan allen, 'die ondanks de
slechte weersomstandigheden, hun mede-
werking verleenden. ~ . "

Antwoord van T.Z. is teleurstellend
schrijft afdelingsbestuur van het Zandvoortse Rode Kruis

Naar aanleiding van de beschouwingen van dokter P. Flieringa, commandant van
de Zandvoortse Rode Kruis-colonne, t.a.v. de hulpverlening bij ongevallen op het
Zandvoortse circuit, opgenomen in de juni-af levering van het maandblad „Rijdend
Nederland", deelt het afdelingsbestuur van het Zandvoortse Rode Kruis het vol-
gende mede.

Het artikel is ontstaan na een interview,
hetwelk dr. Flieringa gevraagd werd door
een van de medewerkers van bovenstaand
maandblad, 't Interview vond plaats zon-
der voorkennis van het afdelingsbestuur
en om deze reden zal het afdelingsbestuur
zich voorlopig nog> onthouden van com-
mentaar.

Hieruit moet echter niet de conclusie
worden getrokken, dat het afdelingsbe-
stuur akkoord gaat met de huidige gang
van zaken op het circuit en het onder-
schrijft de klacht van dr. Flieringa, waar
het de gebrekkige accommodatie betreft, en
het probleem van de afvoermogelijkheid.

Wel zeer teleurgesteld is het bestuur
van de afdeling over de wijze, waarop de
Stichting Touring Zandvoort reageert. Zij
weet niet beter te doen dan maar steeds
te verklaren, dat het auto-circuit zo vei-
lig is.

Het gaat hier echter niet om de vei-
ligheid van het circuit, doch alleen om
de veiligheid van een evt. slachtoffer. Dit
slachtoffer zal zich in de handen van het
Rode Kruis veilig moeten gevoelen. En of
deze hulp nu veel of weinig moet worden
verleend doet hier niets ter zake.

Ook al zou medische hulp slechts spo-
radisch nodig ,zijn, dan nog wordt van
het Rode Kruis verwacht, dat het slacht-
offer op medisch verantwoorde wijze kan
worden geholpen.

Bij de organiserende verenigingen en
OOK bij het gemeentebestuur, heerst nog
steeds de mening, dat assistentie van het
Rode Kruis als vanzelfsprekend is te be-
schouwen.

Deze opvatting is echter niet juist.
Het bestuur van de Zandvoortse afde-

ling wil er met nadruk op wijzen, dat het
zich ten alle tijden het recht voorbehoudt
al of niet assistentie te verlenen.

Dat de bereidheid tot het verlenen van
assistentie mede wordt bepaald door de
medewerking welke de afdeling zal wor-

Wachtverbod

Het college van b. en w. heeft besloten
een wachtverbod in te stellen voor de
westelijke zijde van de Oranjestraat van-
af perceel 2a tot de Hogeweg.

den verleend door de organiserende ver-
enigingen en het gemeentebestuur is van-
zelfsprekend.

Het bestuur van de Zandvoortse afde-
ling zal zich voorlopig bepalen tot het no-
teren van de verschillende reacties en
zich na het „race-seizoen" beraden t.a.v.
hetgeen ter verbetering van de medische
hulp op het auto-circuit, zal moeten wor-
den gedaan.

Zoals de situatie thans is, kan het af-
delingsbestuur van het Zandvoortse Ro-

de Kruis geen enkele verantwoordelijk-
heid aanvaarden.

Voor het afdelingsbestuur van het
Zandvoortse Rode Kruis,
Joh. C. Jung, voorzitter
H. de Jong, secretaris.

*
Naschrift redaktie:
De veiligheid van de toeschouwers (de
evt. slachtoffers) is impliciet aan de vei-
ligheid van de racebaan. Dit komt ook tot
uiting in de kritiek van dr. Flieringa, ge-
publiceerd in het maandblad „Rijdend Ne-
derland". Hierin wijst hij op de onvoldoen-
de veiligheidsmaatregelen tijdens race-
wedstrijden. Deze naken mag men niet
van elkaar scheiden. Doet men dit wel,
dan zet men daarmee het complex van
veiligheidsmaatregelen, w.o. begrepen de
medische hulpverlening, op losse schroe-
ven.

Het is ook voor hen die betrokken üijn
bij de eerste hulp en nazorg van 't groot-
ste belang, dat een maximale veiligheid
-a» het circuit verzekerd is.

Wij hopen dat het afdelingsbestuur ran
het Zandvoortse Rode Kruis, na het no-
teren van de verschillende reacties, rot
een duidelijke uitspraak zal komsn. Fn
dan niet na, maar nog tijdens het 'rarc-
seizoen, want daar gaat het om.

C. Paap f
Dinsdagochtend is na een langdurig ziek-
bed op 59-jarige leeftijd overleden, de
heer C. Paap, lid van de Zandvoortse ge-
meenteraad.

De heer Paap was een bekende figuur
in het verenigingsleven van Zandvoort.
Voor de tweede wereldoorlog was hij
voorzitter van de toenmalige Schilders-
gezellenbond. In 1945 werd hij secretaris
van de plaatselijke afdeling van de Alge-
mene Bouwarbeidersbond. De heer Paap
was jarenlang bestuurslid van de Zand-
voortse Bestuurdersbond. Voor de Partij
van de Arbeid kwam hij op 23 juni 1955
in de gemeenteraad als opvolger van Mr.
Porrenga. Als vertegenwoordiger van de
gemeenteraad had hij zitting in het alge-
meen bestuur van Touring Zandvoort en
in het bestuur van het Gemeenschapshuis.

De teraardebestelling van het stoffelijk
overschot, heeft hedenmiddag onder gro-
te belangstelling plaats gevonden op de
algemene begraafplaats aan de Noorder-
duinweg.

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

's AVONDS GEOPEND
Komt u dan op uw gemak eens kijken

Arbeidsmarkt in juli

Spanning iets minder
door stijging aanbod arbeidskrachten

In juli steeg de arbeidsreserve van mannen van 21.460 tot 24.813. De bezetting van .
aanvullende werken onderging een verdere daling van 2644 tot 2195. Het aantal in-
geschreven werklozen steeg van 18.816 tot 22.618.
Het voor 't seizoen gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arbeidsreserve blijft ge-
durende de laatste maanden kleine schommelingen rond een zeer laag niveau ver-
tonen. Eind juli bedroeg dit cijfer 33.000; dit is 2000 meer dan het cijfer van eind
juni en gelijk aan dat van eind mei.

De stijging van de geregistreerde arbeids-
reserve in juli is een ieder jaar terugke-
rend verschijnsel, dat verband houdt met
het aanbod van jeugdige personen, die in
deze tijd van het jaar hun schoolopleiding
beëindigen. Ook de stijging van het aan-
tal openstaande aanvragen, die zich vooral
in de bouw en de metaalnijverheid voor-
deed, moet hieraan worden toegeschreven.

Van de stijging van het aanbod met
3353 mannen, had 2822 of 84% betrok-
king op jeugdigen beneden 19 jaar. De
stijging betrof voornamelijk bouwvakar-
beiders, metaalarbeiders en kantoorperso-
neel.

In verband met de thans zeer krappe
arbeidsmarkt is deze stijging van het aan-
bod dit jaar van geringere omvang dan
in 1960. Vorig jaar steeg het geregistreer-
de aanbod van jeugdigen in de maand ju-
li namelijk met 3281.

In de bouwnijverheid deden zich enkele
ontslagen voor als gevolg van de trage
aanvoer van metselstenen. Hieraan moet
de stijging van het aanbod van oudere
personen (124) grotendeels worden toege-
schreven.

In verband met de afloop van de pro-
duktiecampagne van het veenbedrijf steog
het aanbod van veenarbeiders met 185.

De stijging van het aanbod van landar-
beiders is toe te schrijven aan het feit, dat
de verplegingswerkzaamheden thans zijn
beëindigd, terwijl de oogstwerkzaamheden
tengevolge van het slechte weer nog niet
geheel op gang zijn gekomen.

De stijging van de werkloosheid moet
bijna geheel aan wrijving worden toege-
schreven, hetgeen — zoals reeds opge-
merkt — veroorzaakt wordt door het aati-
bod van jeugdigen in deze tijd van hot
jaar. De stijging van de structuurwei k-
loosheid heeft betrekking op arbeidskrach-
ten uit deze categorie, die tijdelijk waren
ingeschakeld in de verplegingswerkzaam-
heden in de landbouw.

De stijging van het aanbod van vrou-
welijke arbeidskrachten met 1297 had,
evenals bij de mannen, grotendeels be-
trekking op jeugdigen, die hun schoolop-
leiding hadden beëindigd.

In cijfers ziet de situatie op de arbeidsmarkt er als volgt uit:
1961

eind juni eind juli

Werkloze mannen
(w.v. op sociale werkvoorzieningsobjecten).
Op aanvullende werken werkzaam

18.816
8.840
2.644

22.618
9.007
2.195

Geregistreerde arbeidsreserve
Werkloze vrouwen
(w.v. op sociale werkvoorzieningsobjecten).
Openstaande aanvragen: mannen

vrouwen

21.460
2.739

822
91.791
47.638

24.813
4.036

705
97.819
47.285
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ENGELAND WAAGT SPRONG
'- naar Euromarkt

Engeland zal onderhandelingen openen1 om' te worden toegelaten tot de Euromarkt.
Een gebeurtenis van het allergrootste belang, want zij zal het aanzien van Europa
en daardoor van de gehele wereld ingrijpend veranderen. De lange Isolatie van het
Britse eilandenrijk zal eindelijk worden prijsgegeven voor een Innige samenwer-
king, die ongetwijfeld talrijke economische en politieke vruchten zal afwerpen.

In de geschiedenis Van de Europese een-
wording is dit — naast de creatie van
de Euromarkt zelf — een van de belang-
rijkste gebeurtenissen. Naast Engeland
zullen ook de partners in het Gemenebest
op de een of andere manier met de Euro-,
pese Zes worden verbonden. Ook Dene-:
marken en Noorwegen zullen zich onge-
twijfeld aansluiten. Het spreekt vanzelf/
dat dergelijke ontwikkelingen niet in één
dag tot stand kunnen worden gebracht. Er
zullen langdurige onderhandelingen en be-
sprekingen voor nodig zijn om alle ban-
den op de juiste manier aan elkaar te
knopen. Maar aan het slagen van die be-
sprekingen twijfelt vrijwel niemand meer.

Het Europa van de Zes wordt gevormd
door Duitsland, Frankrijk, Italië en de Be-
nelux-partners. Economisch en politiek
worden de onderlinge banden steeds ste-
viger. Van oudsher is de situatie in
Europa bepaald door de houding van de
drie grote staten: Engeland, Frankrijk en
Duitsland. Het kwam maar heel zelden
voor, dat een van de landen naar de ach-
tergrond werd gedrongen. Dat was bij-
voorbeeld het geval met Frankrijk in de
tijd na de nederlagen van Napoleon. On-f
derling hebben deze drie altijd uitgemuut
in naijver. Maar de laatste jaren is dooij
deze cirkel in de historie een flinke
streep getrokken, voornamelijk door de
grote gezagswijziging. Nu is het niet
meer Engeland, dat de toon aangeeft,
maar Rusland en Amerika. Nu wordt de

Mensen en zaken
Kinderen en vuurwerken " ~

't Is wel een rare wereld, mensen. Alleen
omdat die vreemde Bartje van de kaart is,
moet ik anders schrijven dan ik gewend
ben. Er moest zo nodig geruild worden.
Nou ja, ik wil geen spaak in het wiel ste-
ken, maar nuttig is het niet. Ik voel'.jne]
onwennig op deze plaats in de kranf. En
het mooiste is dat de man, die verant-
woordelijk is- voor deze- gekke stunt, zelf
niet aan bod gekomen is:: Dinsdag j.l. liet-
ie z'n tante, schrijven,' omdat hij zoge-
naamd niet fris is. Wat doet zo'n man'dan
de boel op stang te jagen?

Als iedereen me nou maar met rust laat
en mij m'n eigen Badboek laat schrijven,
hebben ze geen kind aan me. Ja, 't gaat'
dan om de saamhorigheid en de collegiali-'
teit of hoe dat dan heten mag. Maar moet
ik daar dan de dupe van worden en dingen
doen, die me niet liggen? In ieder geval

' kwam er een telefoontje van de krant en
daar zeiden ze dat ik deze week maar
moest ruilen met. mijnheer Momus. Nou,,
ik moet zeggen, daar ben ik behoorlijk
zenuwachtig van geworden. En w.at moet'
ik in hemelsnaam in „Mensen en • Zaken"'
schrijven? Mijnheer Momus heeft ver-
stand van allerlei dingen en hij weet over-
al iets op. En dan schrijft-ie van die mooie
dingen over kinderen en over de spiege-
logie en zo en dan zegt Jans wel eens':
Die meneer Momus kan er wat van, hoor!
Eens heeft-ie gewoon gezegd dat hij die en
die week niks te schrijven had. Hij wist
niks, helemaal niks.
schreef hij daar een

Maar ondertussen'
hele „Mensen en

Zaken" over. Over niks! Nou, dat vind ik
knap, hoor. En waar moet ik nou over
schrijven ?

Nou ben ik woensdagavond met Jans
naar het vuurwerk geweest en dat is mis-
schien wat. 't Is wel zo dat daar al vier
keer over geschreven is, maar ik kan toch
wel met m'n eigen woorden zeggen, dat
het net eender was als een week, twee
weken en vijf weken geleden? Want zo is
het. Zo'n vuurwerk is verdraaid aardig als
er iedere week wat variatie in zou zitten,
't Was wel druk, daar niet van. Toch heb
ik hier en daar in het publiek horen zeg-
gen, dat men het wel op prijs stelt een
avond in de week gedurende dit koude
seizoen aangenaam bezig te worden ge-
houden, maar dat het altijd hetzelfde is. De
mensen zijn misschien niet gauw tevreden,
maar eerlijk is eerlijk: de rook, de knallen
en de Bengaalse vuurpotten zijn iedere
week precies eender als alle vorige keren.
Vroeger zag ik als jongen soms van die
prachtige stukken, die hoog in de lucht be-
wogen, bijvoorbeeld twee kereltjes op een
wip; alles in vuur en vlam en met de no-
dige geluidseffecten natuurlijk. Ik wil
maar zeggen dat je er voor moet oppassen
van de vermakelijkheden hier een sleur te
maken.

Met de zee en het strand is dat heel
anders. Die zijn altijd verschillend van de
ene dag op de andere en toch is het het-
zelfde water en hetzelfde zand. Alleen als
je op de kindersnuitjes let en op hun uit-
roepen — ik kom nou een beetje in het
straatje van mijnheer Momus — dan vind
je opeens al die vuurwerken leuk! En al
die grote kinderen, die thuis zeggen dat
ze naar het vuurwerk gaan? Nou vooruit,
ze gaan ook naar het vuurwerk, maar
daar laten ze het bij en daarna zien ze
alleen elkaar. En reken er op dat de von-
ken schietende oogjes van de meisjes wed-
ijveren met de vuurpijlen, hoor!

Al bij al is het hier toch om begonnen:
blijf kind met de kinderen!

En volgende week kunt u me weer vin-
den in
boek.

m'n vertrouwde Zandvoorts Bad--
data van

STOELEMAN kantoren.

wereldpolitiek niet meer geleid door riva-
liteit tussen het Westeuropese drietal,
maar door de immense strijd tussen Oost
en West.

In de praktijk zal de aansluiting bij de
Euromarkt voor de Engelse economie in-
grijpende veranderingen meebrengen. Om
er enkele te noemen. De sectoren chemie,
auto's, electrische en electronische appa-
ratuur, herenkleding, wollen stoffen,
kunstvezels zullen liet gemakkelijker krij-
gen. Zij zullen de concurrentie in de vrije
markt gemakkelijk kunnen weerstaan en
haar afzet vergroten. Maar anderen, aoals
fabrikanten van camera's, horloges, pre-
cisie-instrumenten, katoenen stoffen,

speelgoederen, schoenen, zullen het veel
zwaarder krijgen. Zij zullen de kracht van
de producenten op het vasteland benoor-
lijk voelen.

Zwaar gelden de economische' bezwa-
ren op het terrein . van de landbouw.
Engeland kent nog het systeem van aan-
vullende overheidssubsidies. Op invocv
wordt praktisch geen invoerrechten gehu-
ven. In een gemeenschappelijke landbouw-
politiek van de Europese markt zal dit
Engelse systeem moeilijk passen. Maar
wanneer de regeringssubsidies in Enge-
land worden opgeheven, betekent dat nog
geen ramp voor de Britse boer. Hij zal op
de Europese markt behoorlijke prijzen
kunnen krijgen. Alleen de zuivelproduk-
ten zijn op het vasteland goedkoper. Toch
kunnen beide systemen niet zomaar zoa-
der meer in elkaar worden gepast. Daar-
voor zijn langdurige onderhandelingen no-
dig, waarbij van beide Kanten garanties
zullen worden gevraagd.

De Engelse stap is een symbool van de
groei van de Europese gedachte. Het sa-
men aan één tafel zitten wordt nu een
realiteit met grote voordelen. West-Europa
kan nu politiek en economisch een derde
wereldmacht worden, gelijkwaardig aan
Rusland en de Ver. Staten. Het behoeft
weinig betoog, dat deze ontwikkeling van
veelomvattende betekenis is.

Personeelstekort bij PTT
oorzaak verschuiving postbestellingen

De personeelsschaarste, waarmee de PTT
vooral in het westen des lands in toene-
mende mate te kampen heeft, maakt het
noodzakelijk met ingang van 14 augustus
a.s. in Amsterdam, 's-Gravenhage en Rot-
terdam de voorbereiding en uitvoering van
de tweede postbestelling op maandag tot
en met donderdag in aansluiting op do
eerste bestelling te doen plaatsvinden. Op
vrijdag blijft in verband mt de grote hoe-
veelheid te bestellen post de bestaande
regeling gehandhaafd. Ook in de zaterdag-
bestelling wordt geen wijziging gebracht

De consequentie van de nieuwe regeling
is dat in de drie grote steden op dinsdag,
woensdag en donderdag de via het zoge-
naamde dagnet. aangevoerde post niet
meer, zoals tot dusver gebruikelijk, in de
tweede bestelling kan worden opgenomen.
Bovendien zal de eerste bestelling op
maandag later geschieden dan tot nu toe
tiet geval was. Afgezien van deze onmis-
rcenbare nadelen, biedt de verschuiving van
de bestellingen, waaraan de postverbindin-
gen voor zover mogelijk worden aange-
past echter f ook markante voordelen,. die
speciaal het .zaken- én bedrijfsleven ten
goede komen. < '

,Op maandag zal.de eerste bestelling om
circa lff.30, uur in plaats van 7.30 uur aan-
yangen. Op laatstgenoemd tijdstip was,
mede doordat vele bedrijven en kantoren
op zaterdag gesloten zijn, de ter bestelling
aanwezige briefpost tot flusver vrij gering.
Als gevolg echter van het.,inleggen van
extra postverbindingen in de vroege mor-
genuren zal de eerste bestelling voortaan
een groot gedeelte van de brieven, brief-
kaarten en spoedeisende drukwerken be-
vatten, die tot .nu toe pas in' de tweede be-
stelling werden bezorgd, zoals de tot zon-
dagavond laat geposte correspondentie van
de westelijke centra en die van grotere
steden in het overige deel van het land. De
tweede bestelling zal op maandag evenals
voorheen op.het dagnet aansluiten.

Op dinsdag, woensdag en. donderdag zal
de eerste bestelling omstreeks dezelfde
tijd uitgaan als thans het geval is. Door

ecftter deze bestelling in hoofdzaak tot
brieven en briefkaaren te beperken, wordt
bereikt dat aan vele adressen de corres-
pondentie op een vroeger tijdstip kan wor-
den bezorgd. Vooral voor het zaken- en
bedrijfsleven betekent dit een voordeel.

Pe tweede bestelling zal op genoemde
dagen circa drie uur vroeger worden uit-
gevoerd dan op het ogenblik. Niettemin
zal zij, doordat ook op deze dagen vroege
postverbindingen worden ingelegd, een be-
langrijk deel van' de stukken omvatten,
waarvan de bestelling bij de huidige rege-
ling eerst tussen 15.30 en 18.00 uur ge-
schiedt. Dit is eveneens in het belang van
die kantoren en bedrijven, die thans de
middagpost eerst tegen of na het sluitings-
uur ontvangen en-deze dus pas de volgende
dag kunnen behandelen.

Busrechthouders- hebben alleen maar
voordeel van de nieuwe regeling, omdat
zij wel profiteren van de vervroegde aan-
voer met de extra-postverbindingen, maar

en nadeel ondervinden als gevolg van
iet verschuiveti-van de besteltijden.

Tuinieren in Zaandam
Met ingang van l september is de heer
M. A. Dreijer, werkzaam bij de dienst van
publieke werken, benoemd tot tuinman bij
Publieke Werken in Zaandam.

Brand in talud
Donderdagochtend werd de brandweer _om-
streeks half twaalf gealarmeerd voor een
brand in het talud langs' de Van Speyk-
straat. Het vuur was binnen enkele
minuten geblust.

Aanrijding
Donderdagmiddag moest een Duitse auto
op de Grote Krocht nabij het kruispunt
krachtig remmen. Een achterop komende
autobus van de NZHVM kon daardoor een
botsing niet meer vermijden. Beide wagens
werden beschadigd. Persoonlijke ongeluk-
ken deden zich niet voor.

Zeeoost
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de cor-
respondentie uiterlijk ter post moet zijn
bezorgd, staan achter de naam van het
schip vermeld.
Verenigde Staten van Amerika: ss Staten-

dam, 13 augustus; ms Salta, 14 augus-
tus; ms Noordam, 17 augustus;

Argentinië: ms Zaanland, 16 augustus;
Australië: ss Arcadia, 14 augustus; ss

Bendigo, 16 augustus;
Brazilië: ms Gap Norte, 15 augustus;
Brits-Oost-Afrika: ss La Bourdonnais, 17

augustus;
Canada: ss Statendam, 13 augustus; ms

Pr. Willem van Oranje, 17 augustus;
Chili: ms Pericles, 16 augustus; ms Tann-

stein, 17 augustus;
Ned. Antillen: ss Vinga V, 16 augustus;
Nieuw-Zeeland: ms Batu, 14 augustus;

ins Tugela, 14 augustus;
Suriname: ms Kreon, 16 augustus;
Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika: ms

Pendennis Castle, 13 augustus.
Inlichtingen betreffende de verzendings-

postpakketten geven de post-

Collecte voor dierentehuis
Zoals bekend stelt de Stichting Kennemer
Dierentehuis zich ten doel het bouwen van
een streekdierentehuis, waar zowel zwerf-
dieren als pensiondieren kunnen worden
opgenomen. De S.K.D. heeft in Zandvoort
thans 7000 ma grond ter beschikking..

Nu ligt de volgende taak gereed: de
middelen te vinden om het Kennemer'Die-
rentehuis te gaan bouwen. Voor dieren
werken is moeilijker dan enig ander, lief -
dadig werk. Geen subsidies noch grote
perscampagnes, noch radio-, noch andere
acties met alle moderne hulpmiddelen
staan dit werk ten dienste en toch —- het
moet er komen, het Kennemer Dierénte-
huis in Zandvoort. De Stichting verricht
dit werk in nauwe samenwerking met de
Vereniging tot het Welzijn der Dieren in
Zandvoort. De S.K.D. heeft toestemming
gekregen zaterdag 12 augustus in de bad-
plaats te collecteren. Loop de bus ".niet
voorbij, maar bedenk, dat een gift wordt
omgezet in een bouwsteen voor het te
bouwen Dierentehuis.

Mocht men zijn bijdrage liever per'giro
voldoen, stort dan op gironummer 138747
t.n.v. Stichting Kennemer Dierentehuis
Haarlem.

De Stichting heeft er graag nog v. at
collectanten bij: hoe meer mensen -met
een bus lopen, des te hoger zal de op-
brengst zijn., Bussen worden uitgegeven
aan het Dieren-polikliniekgebouw aan" de
Swaluëstraat no. 11 vanaf 's morgens
9 uur. ;

Burgerlijke Stand
4 augustus-10 augustus 1961

Geboren: Johannes Paulus, zoon van L.
H. E. Paternostre en E. de Vetten; Maria
Margaretha, dochter van B. J. Abeelen en
N. C. M. Stokman.

Ondertrouwd: Pieter Cornelis van "rKo-
ningsbruggen en Lambertha van Waarden-
berg; Dick van Ligten en Ilse Carolina
Priester; Isaac Sarphatie en Rolina Kan.

Getrouwd: Willem Dirk van Duijn en
Elisabeth Maria Catharina Bos.

Overleden: Johanna Josina Kort, ^oud
zesenzestig jaar, gehuwd met P. Vooges;
Johanna Magdalena Colthoff, oud negen-
envijftig jaar. -

Geboren buiten de gemeente: Erik, zoon
van H. Scholten en J. H. Nieland; Leonar-
dus Franciscus, zoon van L. Bluijs en A.
Uitzinger; Helena Gesina, dochter van A.
K. van der Mije en H. H. Koper; Elisabeth
B. M., dochter van A. A. G. Thijs en I. M.
Troost; Monica S. dochter van J. Kisvid
en I. J. Kohlman.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w.

augustus
13
14
15
16

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Wethouder Tates is verhinderd 15 augus-
tus zijn spreekuur te houden.

17
18
19 •

4.39
5.12
5.44
6.16
6.52
7.30
8.14

0.30
1.—
1.30
2.-
2.30
3'.-
4.—

17.03
17.35
18.06
18.39
19.14
19.53
20.41

12.30
13.—
13.30
14.—
15.—
15.30
-16.—

strand
berijdbaar
8.30-15.—-
9.00-15.30
9.30-16.—

10.00-16.30
11.00-17.—
11.30-18.—
12.00-18.30

Samengesteld door P. van der Mije'"KCzn

Het nationaal inkomen
) ' wordt steeds groter
l !' -* ,

i ' ' ',
Het nationale inkomen is in 1960 gestegen van ƒ 31,7 miljard tot ƒ 34,8 miljard. Het
is daarmee vorig jaar al bijna tweemaal zo groot geweest als in 1953, toen het
ƒ 19,1 miljard bedroeg.

Indien men bij de' berekening van het na-
tionaal inkomen afziet van de invloed,van
indirecte belastingen en subsidies, dan
blijkt het van 1959 op 1960 te zijn geste-
gen van ƒ 35 tot ƒ 38,5 miljard. In 1953
was het nog ƒ 21,8 miljard. Dit blijkt uit
door het Centraal Bureau voor de Stati-
stiek gepubliceerde gegevens.

In 1960 is het aandeel van de loon- en
salaristrekkers in het nationaal inkomen
duidelijk toegenomen. De loonsom steeg in
die periode sneller dan het nationale in-
komen en wel met meer dan twaalf pro-
cent (van ƒ 15,4 tot ƒ 17,3 miljard) waar-
bij men echter niet mag vergeten, dat de
beroepsbevolking vorig jaar waarschijnlijk
ook toenam.

Aan de andere kant stegen de zogc-
naamde overige inkomens met ruim acht
procent, namelijk van ƒ 13,9 tot ƒ 14,9
miljard. Daardoor was de loonsom in 1960
bijna tweemaal zo groot als in 1953 (deze
steeg in die periode van ƒ 8,9 tot ƒ 17,3
miljard) terwijl de stijging van de overige
inkomens in diezelfde periode aanzienlijk
geringer was, namelijk van ƒ 8,8 tot ƒ 14,9
miljard. - r . , _

Bij de -investeringen is het opvallend
hoezeer .de1,,grqei van de particuliere in-
vesteringen dia van de ovcrheidsinveste-
rngen overtreft. In 1960 i stegen de parti-
culiere investeringen van ƒ 4,1 tot ƒ 4,7
miljard of, in procenten, met meer dan
vijftien procent, terwijl de overheidsinves-
teringen met nauwelijks tien procent toe-
namen van ƒ 1,4 tot ƒ 1,5 miljard.

In 1956 — ook een jaar -van hoogcon-
junctuur — stegen de particuliere investe-

TZ-evenementen in zomerseizoen

Voor de jeugd

Tot en met 19 aug.: 2e teken-en kleurwed-
strijd, tot 14 jaar. 22 aug. tentoonstel-
ling Jeugdhuis.

Concerten:
12 aug. Arti et Religioni
17 aug. Zandvoortse Muziekkapel
19 aug. Tiroler Kapel
24 aug. Tiroler Kapel
26 aug. Zandvoortse Muziekkapel
De concerten beginnen om 8.30 uur.

ringen van ƒ 3,1 tot ƒ 4,ï miljard, terwijl
de overheidsinvesteringen toen toenamen
van ƒ 927 miljoen tot ƒ 1.066 miljoen.

Bijzonder groot is de stijging van' de
voorraden en van het onderhanden werk,
namelijk van ƒ 600 miljoen tot ƒ i:500
miljoen.' Een zo grote stijging had ons
land sinds 1954 niet meer meegemaakt.,
in welk jaar de toeneming nog ƒ 300
miljoen groter was, namelijk ƒ 1,2 miljard.

ZONDAG 6 AUGUSTUS - „Hier hebt u
het hele geval, meneer Momus", zei Stoe-
leman gisteravond tegen me, toen hij met
z'n charmante vrouw, Jans, bij me thuis
kwam. Hij overhandigde mij z'n bekend
geworden dagboek en maakte de opmer-
king dat hij er geen biet van snapte, maar _
dat er geruild moest worden. Verder sprak "
hij nogal verbitterd over Bartje, die vol-
gens hem z'n zin heeft doorgedreven,
waardoor „de hele zaak in de krant door-
elkaar wordt gehaspeld".

„Nou, m'n beste Stoeleman, voor één
keertje is dit toch niet zo erg?" zei ik,
„als hij dat zo graag wil".

Stoeleman nam, een beetje somber ge-
stemd afscheid van me. Ik vroeg hem' nog
wat de bedoeling was, want ik had er uit
begrepen dat hij de komende dinsdag
Bartje's rubriek zou verzorgen en dat
Bartje „Mensen en Zaken" ging schrijven,
anders zou er van een „driehoeksruil" niet
kunnen worden gesproken. „Ik weet er
niks van!" bromde hij, „ik zal wel zien
wat 't wordt".

Enfin, op mij "rust dan de prettige taak
deze keer een Zandvoorts Badboek te
schrijven. U zult wel hebben begrepen dat
Stoeleman en Jans zich alleen in de krant
laten vervangen, op het strand kwam ik
er niet aan te pas op deze drukke zondag,
die een aangename uitschieter was in de-
ze winter. Tja, wat moet Ik er van zeg •
gen. Iedereen bekijkt de zaak op z'n eigen
manier. Zo vind ik bijvoorbeeld dat het
toeristisch bezoek van oostelijke zijde het
karakter van een vlucht uit de werkelijk-
heid gaat krijgen. Men geniet niet meer
van zon en zee, maar het is meer een
„zwelgen" in patates frites en „Brathendl
vom Spiess". Toen ik vanmiddag zo m'n
oor te luisteren legde — na 't eerst zorg-
vuldig van zand te hebben gereinigd —
hoorde ik tot mijn stomme verbazing een
onvervalste Hollandse ruzie. Uit de ge-
bezigde termen maakte ik op dat de par-
tijen uit de hoofdstad des lands kwamen.
Het ging over een kuil, die fel betwist
,werd. Stoeleman en Joost maakten korte
metten. Ze gooiden de kuil-dicht, waar-
door de aanleiding tot de strijd plotseling
gedempt was. Maar men leert van derge-
lijke gebeurtenissen hoe spoedig men ge-
infecteerd wordt door de bezitswaan.

Verderop zag een jongetje uit Karlsruhe
zijn . pogingen tot volledige likwidering
van een draagbare radio met succes be-
kroond. Zijn vader „berispte" hem als een
Hauptmann een weerspannige Feldwebel.
Men (aan het strand) werd.er stil van.

MAANDAG 7 AUGUSTUS - Ik voel
wel wat voor het in de dagbladen gelan-
ceerde idee van een overdekt strand met
een droog-zwem-oefenplaats en infra-rbde
straallampen om het zand geschikt te ma-
ken voor het koken van eieren. Misschien
'dat de -initiatiefnemers tot het recreatie-
plan aan de kop-Zeestraat- hun gedachten
eens willen laten gaan over deze sugges-
tie. Want recreatie in de kou tussen de
stenen schoenendozen van de moderne
badplaats-architectuur is een genoegen,
dat grijnst van grauwe kilheid. En graag
een pier, hoe dan ook. Een mooie, dure .
pier,1 met of zonder Rijks Marken. U
merkt het wel, aan zomerluchtkastelen
geen gebrek.

DINSDAG 8 AUGUSTUS - Achter de
ruiten van Stoelemans tent zagen we de
rollers uit het zuidwesten aankomen.
Windkracht 9. Een fraai schouwspel en min
of meer merkwaardig voor begin augus--
tus. De koffie was uitstekend tante Jans!

Vanavond constateerde ik in de krant,
dat mijn grote vriend Bartje door het
noodlot uitgerangeerd is. Zijn hele plan i.i
in duigen en tante Agaat heeft hem met
welsprekende liefde vervangen.

Waar werd oprechter trouw
MOMiJS

Uitgestelde strandtelling >
De provinciale waterstaat in Noord-Hol-
land heeft verleden week zondag besloten
het voorgenomen recreatieonderzoek voor
de Noordzeekust niet te laten doorgaan
wegens het onbestendige weer. Men zal de
strandtellingen langs de kust in Noord-
en Zuid-Holland thans aanstaande zondag
houden.

Zandvoortmeeuwen
Zondag a.s., aanvang 18 uur, speelt het
eerste elftal van Z.v.m. een oefenweJ-
strijd tegen een combinatie van Blauw-
Wit, in welk elftal o.a. Kistenmaker, Spa-
rendam, Evers, Couperus en De Vrius
staan opgesteld.

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 11 t/m zondag 13 augustus, 19 en
21.30 uur: film Een vrijgezel in de knel.
Maandag IJ, en dinsdag 15 aug., 19 • en
21.30 uur: film Met een miljoen de we-
reld rond. |
Woensdag 16 en donderdag 17 aug., J.9 en
21.30 uur: film Der Czardas-König.
Van vrijdag t/m donderdag n aug., aan-
vang 14.30. uur: film Helden op sokken.

Het is al meer dan een
eeuw geleden dat de
Duitse taalgeleerden- Ja-
cob en Wilhelm G-rlmm
oude vrouwtjes lastig
vielen met vragen' om
vertellingen. Begerig
vingen ze het gehoorde

op in notitieboekjes. Toen, met behulp >uan
vrienden, alle oudjes doodmoe gevraagd
waren, trokken de gebroeders zich met de
volgeschreven boekjes terug op hun 'ka-
mers. Met ~ toewijding rangschikten ze de
gegevens en bewerkten-se tot „De sprook-
jes van Grimm". <'•

Even geboeid als zij zien wij hoe prin-
sessen, draken, duiveltjes, zelfbewuste
dieren, vlinderlichte feeën en rappe aard-
mannetjes zich lieten verJialen.

Eeuwen geleden werden ze geboren over
de gehele wereld en eeuwenlang • hebben
die vreemde wezens zich gehandhaafd op
de tongen van mensen uit het volk. Bij

vonkende houtvuren en roetende oliela'mp-
jes luisterden kinderen en volwassenen
naar de oude grootmoeders. Tot diep in
de negentiende eeuw hebben de grootmoe-
ders heldliaftig stand gehouden op de tin-
nen en transen van het sprookjeskasteel.

De twintigste eeuw — onze eeuw van
vooruitgang — bevocht de burcht met al
de haar ten dienste staande middelen. Met
straatverlichting, leerplicht en radio
schoot onze eeuw bres op bres in de rer-
weerde muren van het slot. En toen de
muren vielen, zwegen de tongen. Radio,
televisie en stripverhalen hebben groot-
moeder vervangen.

En de kabouters zijn bijgezet in het
mausoleum van de Efteling en in de tui-
nen van onze burgers. Ze staan er zich
goedkoop, maar grondig te vervelen.

Wandelaar, als gij ze ziet, ween dan
nog eenmaal om die goede, oude en o zó
verre tijd vol grootmoeders.



FAMILIEBERICHTEN

Hiermede geven wij met grote vreugde
kennis van de voorspoedige geboorte van
ons zoontje en broertje

FRANKY
die bij het H. Doopsel de namen ontving

Franciscus Johannes Josephus
A. P. C. Slegers
M. J. J. Slegers-Gerarts
Cokky

Zandvoort, 11 augustus 1961
Grote Krocht 39

Op 8 augustus ging na een geduldig
gedragen lijden van ons heen, mijn
lieve man, onze zorgzame vader en
grootvader

CORNELIS PAAP
op de leeftijd van 59 jaar.

Uit aller naam:
Kt. Paap-Koning

Zandvoort, 11 augustus 1961
Koninginneweg 37
De teraardebestelling heeft op vrij-
dag 11 augustus op de algemene
begraafplaats te Zandvoort plaats
gehad.

Na een langdurig geduldig gedragen
lijden, ging nog onverwacht tot on-
ze i grote droefheid van ons heen,
mijn lieve zorgzame man, onze beste
broer zwager en oom

~ AREND KEESMAN
op de leeftijd van 75 jaar.

Uit aller naam:
M. Keesman-Fell

Zandvoort, 9 augustus 1961
Kruisweg 14
De crematie zal plaats vinden op
zaterdag 12 augustus in het orema-
torium te Velsen, na aankomst van
trein 11.28 uur, halte Driehuis-Wes-
terveld.
Vertrek Kruisweg 14, Zandvoort te-
gen 10.45 uur.

WONINGBOUWVERENIGING

Eendracht Maakt Macht
Er komt beschikbaar een

garage
onder de percelen Van Lennepweg 28.
Huurprijs ƒ 8,05 per week. Toewijzing met
voorkeur aan bewoners van het betreffen-
de blok. Schriftelijke opgave voor dinsdag
a.s. 7 uur bij de secretaris D. van Dijk,
Dr. C. A. Gerkestraat 22.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — , .TELEFOON' 2164

DOKTERS-, ZUSTERS- en'
APÓTHEEKDIENST

DOKTOREN:
P. Vijlbrief, Hogeweg 43, telefoon 3355.

WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57,tel. 4294

APOTHEEK:
12 t/m 18 augustus:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 13 augustus
Dierenarts J. Westerman, Hartenlust-
laan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 13 augustus
8.30 uur: Kerkdienst in de Duitse taal.
10 uur: ds. J. A. de Klerk, pred. te
Heemstede.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 13 augustus

Geen dienst. v

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 13 augustus
. Aerdenhout/Bentveld (Kapel achter de

Hervormde Kerk, Leeuwerikenlaan):
9 uur: ds. J. F. de Gier van Westzaan.

Zandvoort:
10.30 uur: ds. J. F. de Gier.
19 uur: ds. J. J. Dijk van Oostzaan.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 6.30, 7.30, 8.30,

9.30 (hoogmis), 11 uur.
Bovendien avondmis te 19.30 uur.
De H.H. Missen van 8.30, 11 en 19.30 u.
zijn vooral voor de gasten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende augustus geen samenkomst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond 8 u. bijbelstudie in Gemeen-

schapshuis, kamer 4, ingang Willemstr.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 13 augustus, 9.45 uur, 298 m: ra-
diotoespraak door dr. A. Saalborn. On-
derwerp: Oude en nieuwe gestalten der
persoonlijkheid.

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

WONINGRUIL in Zandvoort
Gevraagd: huis aan zee.
Aang. huis in centr. bev.
6 kam., keuk, douche, voor
en achter tuin. Br. ond. nr.
6102 bur. Z. Crt.
NET MEISJE b.z.a. in de
huishouding, liefst intern,
21 jaar. Br. no 6104. Z. Crt.

BEJAARDE W E D U W E
b.z.a. bij nette heer of rus-
tend landb. om tegen kost
en inw. de huish. op zich
te nemen. Br. 6103 Z. Crt.

Voor kantoor aan de Thor-
beckestraat 19 te Zand-
voort gevraagd 'n WERK-
STER. Hoog loon.

BEZORGERS GEVRAAGD
voor Het Vrije Volk en
Radio-TV-gids.
Piet Leffertsstraat 16.

Te koop 2 bouclé KLEDEN
170-240 m, kleur zeegroen-
geel. Prijs p. st. ƒ' 20,—.
Telefoon 3321.

Ter overname: Electrolux
IJSKAST, 80 l, zonder ge-
breken, ƒ 200. S. Duinker,
De Favaugeplein 37.

Te koop: prachtige bruine
TACKEL-PUPS (kamp.-
afst.) Mevr. Slootheer,
Kostverlorenstraat 33. tele-
foon 3995.

PRIMA AARDAPPELEN
Zeew. Eigenh. ƒ 2,20; Frie-
•se Blanken ƒ 1,90; Dore,
koken iets af ƒ 1,80; Dore-
drielingen ƒ 1,30, alles per
.10 kg franco thuis. Wij be-
stellen alleen dinsdag in
Zandvoort. JAC. SIKMA,
Vijfh.dijk 21, Vijfhuizen,
tel. 02548-327 of pakhuis:
Drappenierstraat 18 zwart,
Haarlem.

Te koop VESPA 150 cc in
uitstekende st., 23000 km.
Grote Krocht 19

.TWEELINGEN-
^KINDERWAGEN
„te koop gevr. Br. 6101 Z.C.

Gedipl. pedicure
-Behandeling bij u aan huis.

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 2562

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
POSTSTRAAT 12
t/o consultatiebureau
Telefoon 4395
; Erkend

ziekenfondsleverancier

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
Ueid.

MAAGTABLETTEN
de beste

U kunt weer normaal eten!
Vraagt inl. b.d. importeur
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaaretraat 55, Rotter-
ilam-6.

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
'voor aanleg en reparatie
Telefoon Amsterdam 02G-
,715797, Lutmastraat 89.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

.Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. .J. van der Mi je
KONINGSTRAAT 73

, .Zandvoort
i Tel. 2457 b.g.g. 2584

A'dam tel. 020-741450
Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
wexk, muurwerk

KONINKLIJKE

KONINGS-

PINGUINS

WACHTEN

OP UW

STATIEFOTO

IN

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

Dat kunt ook U
zeggen na een

advertentie in de

Z A N D V O O R T S E
C O U R A N T

Achterweg l

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen

van
Zandvoorts bevolking !

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,—.

• Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet 'langer met 'uw
oude wasmachine. Wij, ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34,
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

DAMES!

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasseril
en ververij

KEUSER
Telefoon 2653

Zr. VIS
Med. gedipl. pedicure
Koninklijk goedgekeurd.
Lijsterstraat 15, tel. 3140.

Indien u niet van krullen, maar
wel van slagen houdt:

onze vlotwave permanent f 10,-
Geen zwaarte op 't hoofd. Voor moderne kapkunst:

ÏVIaison Trieny TOI. 02500-17356,'
GROTE HOUTSTRAAT 26rood, boven Fa. Vogel-
zang tegenover Anegang, Haarlem.

Dienst van Publieke Werken van Zandvoort
Bij deze dienst is te vervullen de vacante betrekking
van

tuinman-grafdelver
op de algemene begraafplaats.
Gegadigden dienen bereid en geschikt te zijn om zo-
nodig de opzichter van de begraaf plaats te vervangen
bij de leiding van begrafenissen.
Bovendien zijn er nog plaatsingsmogelijkheden voor

chauffeurs, helmplanters
en arbeiders in algemene dienst

Beloning volgens de salarisregeling 1960.
Sollicitaties te richten tot de directeur van de dienst,
Raadhuisplein no 4. De directeur,

M. Deutekom

GEVRAAGD tegen l of half oktober:

mnl. of vrl. personeel
voor algemene werkzaamheden o.a. schoonhou-
den van zaak en keuken van 8 tot plm. 2 uur.
Gepensioneerden komen evt. ook in aanmerking.

RESTAURANT RICHE
NOORDBOULEVARD

CONFECTIEBEDRIJF SJOUWERMAN vraagt een

controleuse
geroutineerde machinestiksters
aankomende stiksters
Tevens nette leerling

om opgeleid te worden tot modinette.
Aanmelden:

CONFECTIEBEDRIJF SJOUWERMAN
Nic. v.d. Laanstraat 2-2a, Haarlem, tel. 02500-21440
van 8-5 uur; na 6 uur Trompstraat 19/2, Zandvoort,'
telefoon 02507-2224.

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
i Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
<• Wij bieden ze u in vele variëteiten!
Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-

, adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

GEVRAAGD:

aankomende machinestiksters
machinestiksters
leerlingen en voeringstrijkster

Aanmelden: MANTELATELIER, HATEX,
Schagchelstraat 19a, Haarlem, tel. 02500-16603.

OPLEIDING
Middenstandsdiploma
praktijk diploma . boekhouden, enz. door
H.W.I. en Ond. Ver. L. Coster

Inl. en prosp. Antonides, Engelb.str. 4, Zandvoort
Lijst van geslaagden Secr. Florapl. 19, Haarlem

C O R O D E X RS.V.
Noorderduinweg, Zandvoort, vraagt voor direct:

jeugdige arbeidskrachten
(rnnl. en/of vr.)
voor de afd. apparatenmontage.

Gunstige arbeidsvoorwaarden. Zaterdags vrij.

11 september: VIERLANDENT-OGHT

Zeven dagen
naar het Schwarzwald
Prijs f 172,50

Gaarne spoedige aanmelding.

Reisbureau P. Kerkman
HALTSTRAAT 63 TELEFOON 2214
Met Kerkman reizen,

is gezellig en comfortabel reizen!

'n Prettige vakantie met
Philips draagbaar radiotoestel, leuke uitvoering
prachtig van toon, voor binnen en buiten!
PHILIPS platenspeler met versterker
SPORT in BEELD met
Philips televisie 43 cm beeld ƒ 645,—
Zojuist verschenen geheel nieuwe Philips
T.V. automatic, 48 cm beeld ƒ 745,— üw oude raaio of
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,- televisie heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. — Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen
u gratis uit en thuis.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST F. H. PEN A AT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

1.
Een glas Duff Cordon
sherry laat ik me met
plezier inschenken.
De geur, de "flor de[
vino" laat je al proe-
ven voordat je drinkt.

2.
Gezondheid! Met Duff
Gordon sherry ben je
ingenomen.
Ze is zoals sherry
naar aloude tradities
moet zijn.

3.
Daarom is dit de fles,
die ik U kan aanbevelen.
Hierin zijn de tradities
van Andalusië verwerkt.
Duff Gordon smaakt
altijd naar meer.

DUFF GORDON SHERRY
uit een wereldberoemd huis!

IMPORTEURS: WILMERINK & MULLER . AMSTERDAM

Van Dam's kapsalons
voor moderne

haarverzorging
Voor DAMES: KERKSTRAAT la
Voor HEREN: HALTESTRAAT 53

GEVRAAGD

JONGEN
die opgeleid, wil worden tot handzetter.
Bij gebleken' geschiktheid wordt leerover-
eenkomst aangegaan, waarbij één dag per
week theoretisch en praktisch onderricht
aan grafische school.

GERTENBACHS
DRUKKERIJ
ACHTERWEG l — TELEFOON 2135

MONOPOLI
Kassa geopend:
Dagelijks 12.30-15.00 en 18.00-22.00 uur

VRIJDAG 11 t/m ZONDAG 13 AUGUSTUS
Aanvang 19.00 en 21.30 uur

PETER ALEXANDER als Bill Haley -
Eddie Constantine - Hans Moser - in zijn
nieuwste drievoudige kolderklucht:

Een vrijgezel
in de knel
(Schlag auf Schlag)

Een gezellige ontspanningsfilm, in kleuren!
Alle leeftijden. , , ,

MAANDAG 14 en DINSDAG 15 AUGUSTUS
Aanvang 19.00 en 21.30 uur

O. W. Fischer - 'Walter Giller

Met een miljoen
de wereld rond
(Peter Voss, der Millipnendieb)

Een sensationele kleurenfilm met buitenopna-
men van de mooiste plaatsen op aarde.
Alle leeftijden.

WOENSDAG 16 AUGUSTUS
en DONDERDAG 17 AUGUSTUS
Aanvang 19.00 en 21.30 uur

Gerliard Riedmann - Rudolf Schock

Der Czardas-Könïg
(Die Emmerich Kalman-Story)

Prachtige melodieën! In kleuren. Alle leeftijden.

Van VRIJDAG 11 "t/m DONDERDAG 17 AUG.
ledere middag 14.30 uur een vrolijk vakantie-
programma voor ALLE LEEFTIJDEN:

Helden op sokken
met het bekende „Kop-op"- team.



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.

PHILIPS WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN

BLAUPUNKT STOFZUIGERS
Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR Vakkundige en snelle

REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

Italië zegt "proost
met STOCK

de echte Italiaanse

VERMOUTH

die de fijnproever verlangt

Bianco: de zachte witte Rosso : de pittige rode
Secco : de pikante "droge" (dry)

Italiaanse
literfleb

5.95

STOCK
Italia

STOCK, is het Italiaanse wereldmerk voor Brandy '84.
Vennouth, Aperitivo Rosso en uitgelezen Likeuren

In BENNEBROEK verkrijgbaar bij:
STENEKER'S Wijnhandel, Zwarteweg 30-32, tele-
foon 6227.
In HAARLEM verkrijgbaar bij:
Slijterij JOS VAN BALEN, Kruisweg 15, tel. 11416

Wagenweg 14, tel. 15967
Wijnhandel E. H. J. BURGERS & ZOON, Schoter-
weg 6, tel. 56282; Tesselschadeplein 6, tel. 62408
Slijterij-Wijnhandel ' A. CORVER, Lange Veer-
straat 30, tel. 19889.
N.V. Wijnhuys „DE GULDE DKUYF" Grote
Markt 4, telefoon 10134.
C. van Hees, Wijnhandel „OPORTO", Zijlweg hoek
Ruychaverstraat 2, tel. 16802.
N.V. Wijnhandel W. JAGER GERLINGS v/h Fa.
J. H. Enschedé, Spaarne 86-92, tel. 10112.
Wijnhandel OKHUYSEN, Gierstraat 34, telefoon
10877-16275.
Wijnhandel „D'OUDE VOS", Kleine Houtstraat 56,
telefoon 16510.
Wijnhandel „DE ZYLPOORT", firma P. Beaufort,
Kinderhuisvest 47-51, telefoon 10717.

HOOIJ'S Wijnhandel
Ged.-Oude Gracht hoek Kleine Houtstr. 57, tel. 13676
Leidsevaart 132 hoek Leidsestraat, tel. 17993
Amsterdamstraat 64 tegenover de kerk, tel. 12612
Kleverparkweg 24 tegenover de kerk, tel. 60997
Rijksstraatweg 8 bij Soendaplein, tel. 51481
Rijksstraatweg 242 bij Jan Gijzenbrug, tel. 56757
Marsmanplein 35 Winkelcentrum Delftwijk,

tel. 63301

In HEEMSTEDE verkrijgbaar bij»
Slijterij en Wijnhandel „DE KASTANJEBOOM",
Fa. H. Schouten, Binnenweg 59, telefoon 38162,

In ZAND VOORT verkrijgbaar bij:
Wijnhandel LEFFERTS, Zeestraat 44, telef. 2254.
HOOIJ'S Wijnhandel, Potgieterstraat 26 hoek Hel-
mersstraat, tel. 3913

In OVERVEEN verkrijgbaar bij:
HOOIJ'S Wijnhandel, Bloemendaalseweg 337
Zijlweg, tel. 15123

bij

R O N D R I T T E N
1. door de Amsterdamse tuinsteden

en werkgebieden
D vertrek dagelijks (tot en met n sept.) van:

Reisbureau Cebuto, Damrak 7; 10.45, 12.45 en
14.45 uur.
N.Z.H. Autobusstation Marnixstraat/EIands-
gracht: 11.00, 13.00 en 15.00 uur.

D tarief:
- rondrit ƒ 1,70 (.ƒ 1,00)
— rondrit + rondvaart ƒ 3,00 (ƒ1,85)
— retour Haarlem-Amsterdam

(bus naar keuze) + rondrit ƒ 2,50 (ƒ1,55)
— idem + rondrit + rondvaart ƒ 4,00 (ƒ 2,40)
() = voor kinderen t/m 12 jaar)

D Na afloop mogelijkheid van een a'ansluitende
RONDVAART met Rederij Boekei door
de grachten en havens.

2. door Zuid-Kennemerland
D vertrek op werkdagen (t/m 16 sept.) van:

— Haarlem Tempeltersstraat: 10 en 14 uur
— Haarlem Stationsplein-;-. 10.05 en 14.05 uur
— Amsterdam Autubusstation Marnixstrsat/

Elandsgracht: 9.20 en 13.20 uur
— Zandvoort Autobusstation (tot en met

2 september): 13.30 uur.
D Tarief: van Haarlem uit ƒ 2,50 (ƒ 1,25)

van Amsterdam uit ƒ 3,50 (ƒ 1,75)
van Zandvoort uit ƒ 3,00 (ƒ 1,50)
() = kinderen t/m 9 jaar.

Inlichtingen en folders:
Noord-Zuid-Hollandse-Vervoer Maatschappij n.v.
Hoofdkantoor Haarlem, Leidsevaart"" 396 (tele-
foon 02500-38940, toestel 23)
Amsterdam, Marnixstraat (tel. 020-245337)
Leiden, Stationsplein (tel. 01710-22790)
Den Haag, Stationsplein H.S. (tel. 070-601527)
en de Cebutokantoren te
Haarlem, Gr. Houtstraat 124 (tel. 02500-20033)
Den Haag, Groenmarkt 36a (tel. 070-180640 en
117666)
Amsterdam, Damrak 7 (tel. 020-246340). u

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 .- Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, OpelenVW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

zo'n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-
lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

Erkende R utorijschool „Zandvoort"
Tha beckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS

Middenstands-
examen 1962 ,
DONDERDAGAVOND, 14 SEPTEMBER a.s.
beginnen om half acht de nieuwe lessen. Oplei-
ding in elf maanden, een lesavond per week.
Inlichtingen donderdagavond van half acht tot
negen aan de Julianaschool, Brederodestraat 15,
Zandvoort

N. J. Th. Schmidt, Kon. Wilhelminalaan 4,
tel. 02500-S0820, b.g.g. HS06.

Laat, voordat u met vakantie gaat,
n»g even uw bril door ons na
kijken
BRILLENSPECIALIST

L O O M A
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174
's Avonds geopend van 8-9.30 uur

Met ziekenfondsvoorschrift op monturen
vastgestelde vergoeding en glazen ge-
heel zonder kosten.

TIEN RIJLESSEN (a 60
min) voor ƒ 47,50 of ƒ 6,-
p.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen gratis. Theorielessen
m. verkeersfilm. Erk. Rij-
school „De Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
iefoon 02500-10008.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

e e l f schilderen! \
Losse oliegrondverf |

a ƒ 1,25 per kg.
j- Ouderwetse GLANS-
i VERF a f 2,25 p. kg i
1 VERF voor BIN- '

NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKtONLAKKEN

[ Dutra-verfmalerij'
jN.Z. Voorburgwal 25 j
l Amsterdam-C., telef. \
J 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Het Wonder van Zandvoorf
De goedkoopste naak

Liebherr koelkasten vanaf f 398
Luxaflex aluminium jaloezieën, strandarti-
kelen, speelgoederen, luxe en huish, art.
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

De directeur van liet Telefoondis-
trict Haarlem brengt ter kennis ion
de aangeslotenen, dat de telefoon-
aansluitingen in de v. Speijkstraat,
Dr. Mesgerstraat, Karel Doorman-
straat, De Ruyterstraat, Tromp-
straat, Tjerlc Hiddesstraat, Parallel-
weg, Dr. Sniitstraat, Van Lennep-
weg, Van Kinsbergenstraat, Zee-
straat, Piet Ileinstraat, Emmaweg,
Jac. van Heemskerkstraat, Boule-
vard Barnaart, Boul. de Favauge,
als gevolg van omvangrijke kabel-
werksaamheden op maandag 1^
augustus 1961 tussen 8 en n uur
kunnen zijn gestoord.

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360

Verzilverde lepeltjes
en andere souvenirs
GOUDEN en ZILVEREN BEDELS

H. LANSOORP
Kerkstraat 33, telefoon 2359

Dames, doet in dese dure tijd uw voordeel bij

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gram riblappen 2,75
500 gram mooie ossenlappen vanaf... 2,10
Voor de boterham:
100 gr. ham en 100 gr. gek. worst 0,85
100 gr. pekelvl. en 100 gr. gek. worst 0,75
150 gram gehakt 0,55
150 gram pork 0,50
150 gram ham 0,90
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gram pekelvlees 0,75
250 gram gekookte worst 0,85
250 gram leverworst 0,70
Soeppakket i,—
l busje weense worstjes 0,98"
Ook voorradig Ie kwal. diepvries-kuikens

Voor

naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135

WATERDRÏNKER KOOPT ALLES
Zolderopruimingen, meubilair en andere
goederen enz. U belt, wij komen.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

KOELKASTEN
ALASKA, 120 liter, compressor-
systeem, verlaagd in prijs: thans
ƒ 398,— of ƒ 20,— p.m.
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54

Tel. 2562 Grote Krocht 23
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebiireau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Borlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS BH
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Postbus 23, telef. 2135 Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
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Strijd voor meer voedsel

De hongerketen begint
met hongerig» planten

Wanneer men de voedselproduktie der wereld gelijke tred wil laten houden met de
groei der bevolking, zal de kunstmest-produktie moeten stijgen van haar tegen-
woordige peil van ongeveer 23.000.000 ton tot ongeveer 100.000.000 ton per jaar aan
het eind van deze eeuw.

Deze mening werd uitgesproken door dr. P. W. Parker, assistent directeur-
generaal, hoofd van de directie Landbouw van de FAO te Rome.

„De kern van het probleem is een aanzienlijke verhoging van de voedselproduk-
tie tot stand te brengen in onderontwikkelde landen", zei dr. Parker.

„Tegenwoordig woont meer dan de helft
van de bevolking der wereld, welke drie
miljard zielen telt, in landen waar men
een hachelijke strijd voert om meer voed-
sel te verbouwen. Deze worsteling wordt
heviger naarmate de bevolking toeneemt,
welke waarschijnlijk an.n het einde van
deze eeuw — dat is over 40 jaar — de
zes miljard wel te boven zal gaan", ver-
volgde hij. „Voor een dubbele bevolking
moeten we minstens tweemaal zoveel
voedsel produceren en in de onderontwik-
kelde gebieden nog meer, omdat daar een
tekort aan voedsel is".

Dr. Parker zei, dat een studie van het
produktiepeil in de landbouw over de
laatste 1000 jaar uitwees, dat de op-
brengst in het verleden in het algemeen
laag was. De opbrengst van het tarwe in
Engeland in 1350 wordt geschat op ca.
250 kg per ha in vergelijking met 750 kg
in 1850 en 1300 kg in de laatste jaren.
Zo is ook de rijstopbrengst in Japan ge-
stegen van, naar schatting, 500 kg in de
achtste eeuw tot 1000 kg rond 1885 en
tot 1750 kg in de laatste jaren. Tengevolge
van de meerdere toepassing van weten-
schappelijke landbquwmethoden -is--de op-
brengst van het voornaamste graangewas
in Engeland en Japan in de laatste 100
jaar dus bijna verdubbeld. Wat er ge-
beurd is in Engeland komt overeen met
wat in West-Europa is gebeurd.

In de minder ontwikkelde landen, 'waar
de oude landbouwmethoden nog worden
toegepast, variëren de graanopbrengsten
van 800 tot 1200 kg per ha, hetgeen over-
eenkomt met de tarwe- en rijstoogst in
Engeland en Japan enkele eeuwen ge-
leden. In landen waar moderne weten-
schappelijke landbouwmethoden worden
toegepast is de opbrengst 50—300 %
hoger!

Er is ook een groot verschil in de snel-
heid waarmee de landbouwproduktie van
de verschillende landen stijgt, vervolgde
hij. In een recente FAO-studie wordt de
stijging van de landbouwproduktie in de
periode 1952-1958 op meer dan 6 % per
jaar geschat in Mexico, Joegoslavië,
Israël Griekenland en 4 a 5 % in Japan,
Taiwari;"TfanVrlïèt'1Egypi;isch'e" gebied" van
de Verenigde Arabische Republiek en
Brazilië. Maar in vele van de minder ont-
wikkelde landen is de landbouwproduktie
nog geen 2.5 % per jaar gestegen en
iedere stijging van minder dan 3 % per
jaar is onvoldoende omdat de bevolking
per jaar met 2—2,5 % toeneemt.

Dr. Parker zei, dat men nog geen be-
hoorlijke analyses had kunnen verrichten
om de verschillen in de snelheid van de
produktiestijging te verklaren, doch dat
de mate waarin wetenschappelijke land-
bouwmethoden worden toegepast, een der
voornaamste factoren is. Waar weinig of
geen kunstmest werd gebruikt, bedroegen
de opbrengsten 800 tot 1400 kg per hec-
tare. Als het gebruik van kunstmest met
ongeveer 60 kg plantenvoedsel — stikstof
fosforzuur en kali — per hectare toe-
neemt, stijgt de graanopbrengst tot 2.000
kg per hectare. In verschillende landen
waar het gemiddeld gebruik van planten-
voedsel in de vorm van-kunstmest 200 of
meer kg per hectare bedraagt, komen
gemiddelde oogsten voor van 3.000 of
meer kg per hectare.

Uit de cijfers bleek, dat tegelijk met
de invoering van kunstmest andere ver-
beteringen, zoals het gebruik van beter
zaaizaad, de toepassing van moderne land-
bouwmethoden en ziektebestrijding wer-
den ingevoerd.

Overgaand op het toegenomen gebruik
van kunstmest in de minder ontwikkelde
landen noemde dr. Parker onder andere
Griekenland en India.

Het gebruik van kunstmest in Grieken-
land was vóór 1930 ongeveer 10 kg/ha,
terwijl de graanoogst ongeveer .700 kg
bedroeg. In 1956 gebruikten de v Griekse

boeren ongeveer 35 kg per ha, terwijl de
graanopbrengsten tot ongeveer 1.400 kg
per ha gestegen waren, dat is met 100 %.
India is een voorbeeld van een land waar
grote stijging in het gebruik van kunst-
mest mogelijk is en waar de regering een
programma uitvoert om dit aan te moe-
digen. In 1957 was de gemiddelde op-
brengst van de graanoogst in India 780
kg per ha, hetgeen verkregen werd met
een gemiddeld gebruik van slechts 1,4 kg
kunstmest per ha. Op grond van onze
ervaring en de thans beschikbare ge-
gevens, kunnen wij zeggen, dat om in In-
dia een gemiddelde opbrengst van 1200
kg graan per ha te bereiken, het gebruik
van kunstmest met 10 kg per ha zal moe-
ten stijgen, waarvoor 1.800.000 ton
kunstmest-"nodig zou zijn. Tevens zou dan
de verzorging van het gewas -verbeterd
moeten worden. Voor een gemiddelde op-
brengst van 2000 kg zou het kunstmest-
verbruik gemiddeld ongeveer 60 kg per
ha moeten bedragen d.i. in totaal onge-
veer 10.000.000 ton. Het gebruik van deze
hoeveelheid moet wel de gewenste op-
brengst geven, indien ook de watervoor-
ziening en de verzorging van het gewas
naar verhouding worden verbeterd.

India, Pakistan en Indonesië bouwen
thans stikstofkunstmestfabrieken met een
totale capaciteit van 440.000 ton per jaar.
Hoewel dit een kleine produktie is in ver-
houding tot de behoefte, is het een stap
in de goede richting.

In alle minder ontwikkelde landen blijkt
het, dat de hongerketen begint met hon-
gerige planten, die er op hun beurt de

oorzaak van zijn, dat de dieren en de
mensen gebrek lijden, zei dr. Parker. Het
peil van de plantenvoeding is één van de
hoofdoorzaken van het verschil tussen de
landbouw van de ontwikkelde en de on-
derontwikkelde landen.

Toen dr. Parker de mogelijkheden be-
sprak voor het vermeerderd gebruik van
kunstmeststoffen, in minder ontwikkelde
landen, verwees hij naar het kunstmest-
programma van de FAO, dat deel zal uit-
maken van de campagne tegen de hon-
ger en gesteund zal worden door de
kuntmestindustrie in Europa, Noord-
Amerika en Azië.

De industrie zal 2.000.000 dollar voor
dit programma bijdragen, hieronder zijn
begrepen uitgebreid veldonderzoek en de-
monstraties op boerderijen, de ontwikke-
ling van diensten voor bodemonderzoek,
landelijke en gewestelijke bemestingsover-
zichten en speciale landbouw-economische
studieën ten behoeve van de boeren en
de industrie. Het programma kan, als deel
van de campagne tegen de honger een be-
langrijke bijdrage leveren tot de snelle
verhoging van de produktiviteit, die een
eerste voorwaarde is -yoor de economische
groei en de modernisering van de minder
ontwikkelde landen.

Verkeersongevallen
Zaterdagochtend vond op de hoek van de
Swaluëstraat en de Kleine Krocht een
aanrijding plaats tussen een auto en een
scooter. Beide voertuigen werden bescha-
digd. Zaterdagmiddag botste een auto te-
gen een scooter op de Hogeweg. De be-
stuurster van de scooter werd naar een
Haarlems ziekenhuis overgebracht. Later
mocht zij naar haar vakantie-adres te-
rugkeren. Tijdens
een bestelauto in
een bromfietser. Zaterdagavond vond een
botsing plaats tussen' twee auto's op de
kruising van de Parallelweg en de Dr.
Smitstraat. Beide wagens werden bescha-
digd.

Zondagochtend werd een geparkeerde
auto door een onbekend voertuig aange-
reden. De schade was aanzienlijk. In de
middaguren reden op de Zandvoortselaan
twee auto's tegen elkaar. Ook "hier grote
materiële schade.

de middaguren reed
de Haltestraat tegen

Zvm. verloor van Blauw-Wit
in een ongelijke strijd

J.l. zondag speelde het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen op het terrein aan de
Vondellaan, een vriendschappelijke wedstrijd tegen een combinatie samengesteld
uit spelers van Blauw-Wit uit Amsterdam. Zandvoortmeeuwen verloor deze ont-
moeting met 0-3.
Voor de wedstrijd bestond een grote publieke belangstelling, vooral de hoofd-
stedelingen, die hier met vakantie zijn, lieten zich niet onbetuigd.

Zoals was te verwachten, domineerde de
Blauw-Wit-combinatie gedurende vrijwel
de gehele wedstrijd. Individueel toonden
enkele Zandvoortmeeuwenspelers hun
kunnen, zoals midvoor J. Visser en links-
buiten Jb. Koper, maar wat de techniek
en het samenspel betreft bleef het elftal
van Zandvoortm. wel ver bij Blauw-
Wit ten achter. De achterhoede van Zvm.
stak, vooral in de eerste helft van de on-
gelijke strijd, gunstig af bij de voorhoe-
de. De defensie van Zandvoort deed ten-
minste nog een poging de hoofdstedelin-
gen van repliek te dienen.

De suprematie van Blauw-Wit was
echter te groot, én achterhoede én doel-
man moesten tenslotte bukken. Linksbui-
ten Meijer scoorde het eerste doelpunt.
Met een fraai schot passeerde hij doel-
man Kniese. 0-1.

Zandvoort probeerde Blauw-Wit door
middel van de buitenspelval af te schrik-
ken. Het was een vruchteloze po-
ging. Voor het einde van de eerste helft
moest Zandvoort opnieuw het hoofd bui-

Geen strandtelling in 1961
De telling van het aantal strandbezoekers,
die de provinciale waterstaat Noordhol-
land zondag in samenwerking met o.a. de
Vereniging van Nederlandse gemeenten
zou houden bij alle strandtoegangen tus-
sen Den Helder en Hoek van Holland is
wegens de weersomstandigheden afgelast.
Ook op de zondagen 23 en 30 juli kon de
telling wegens het slechte weer niet door-
gaan.

Het onderzoek zal dit jaar niet meer
gehouden kunnen worden. De voorberei-
dingen voor deze telling zijn zo veelom-
vattend, dat het niet mogelijk zal zijn op
korte termijn een nieuwe datum vast te
stellen.

de,
Het seizoen 1962 nadert al ......

Zo, vrienden, dat was het dan: de heren
hebben hun zin gekregen, ze hebben on-
derling geruild en mij in m'n hemd laten
staan. Wat tante Agaat en ik op het oog
hadden (een algehele verbroedering in de
krant) is dus niet bereikt. De dingen aijn
niet veranderd en we gaan dus gewoon
door, alsof < er niets is gebeurd. Goed, we
gaan^doôr^en ik"-moet!;zeggen dat mijn
houding tegenover Momus en Stoeleman
nog precies dezelfde is: Ik. houd mijn
vriendenhand uitgestoken, maar niet zo,
dat ik er mijn gezicht mee verlies. Er
zijn grenzen, zelfs aan de goede wil van
een man, die er op uit was een betere
verstandhouding te scheppen. Veel heb ik
daarbij te danken aan mijn goede tante
Agaat, die mij in de donkerste ogenblik-
ken van m'n leven (de gordijnen moes-
ten steeds gesloten blijven, omdat ik
lichtschuw was) trouw ter zijde stond en
niet afliet mijn zelfvertrouwen te ster-
ken en steeds dingen zei, die ik op dat
ogenblik nodig had.

Maar nu alle sombere gedachten opzij,
ik ben er weer bovenop, ik voel me uil-
gerust en weer in staat alles onder d>3
ogen te zien, wat gezien moet worden.
Voor ik het vergeet: hartelijk dank voor
alle bewijzen van medeleven, die ik ver-
leden week mocht ontvangen. Al uw har-
telijke brieven hebben, mijn genezing, ten
zeerste bespoedigd ,en mij het besef bij-
gebracht dat ik niet alleen sta.

Wij zullen het nu over prettiger dingen
hebben. Bijvoorbeeld het weer. Omdat
een gedeelte van de brieven, die ik kreeg,
naast heilwensen voor mijn persoon, ver-
ontrusting uitdrukte ten opzichte van ons
klimaat, wil ik mij haasten u te verzeke-
ren dat het nog erger kon.

Er zijn zomers geweest in de geschie-
denis van Zandvoort, waarbij deze ee.i
snikhete was. Het moet eens gebeurd
zijn, ik meen in 1245, dat op 17 juli het
hele visserspad ondergesneeuwd was. De
treinen hadden natuurlijk al de hele week
vertraging, maar eentje was op die ge-
denkwaardige 17e juli totaal bedolven on-
der de sneeuw, die in het dorp nog een
hoogte bereikte' van ongeveer twee me-
ter. De badgasten, die toen niet op die
omstandigheden _ hadden gerekend, hadden
het zwaar te verduren. Er braken epide-
mieën uit,-die vooral te wijten waren aan
het gebrek aan winterkleding. Men leed
op epidemische wijze kou. Ik weet niet
of u dit begrijpen kunt, zo kou te lijden
dat het een ziekte wordt.

Enfin, ik bedoel hiermee slechts te zeg-

gen dat u in deze dagen de badgasten
van juli 1245 voor ogen moet blijven nou-
den. En wat staan er niet voor leuke din-
gen nog voor de deur: er komt nog een
zandbouwwedstrijd, een hordenloop over
het circuit en vanzelfsprekend nog een
vuurwerk of misschien wel twee.

U moet de moed niet verliezen en blij
zijn dat u j alleen een. beetje neusverkou-
den bent, maar toch zeker geen bevroren
ledematen hebt. Alle narigheid wordt op
slag lichter te dragen als u vergelijkln-
gen trekt met grotere narigheid. Daar-
om is het zo goed eens te weten dat de
Kerkstraat enorm lang zonder lichtjes
heeft gezeten in het seizoen. Wat wist
men vroeger eigenlijk van „de zaak ver-
sieren". Wij moeten het onze badgasten
zo naar de zin maken dat het er eigenlijk
niet op aan komt wat voor weer het is.
Het feit op zichzelf dat men Zandvoort
bezoekt, moet gelijk staan aan een zon-

nebal. Als ik moeilijk te volgen ben moet
u 't zeggen.

Men heeft wel eens gezegd: „Zand-
voort zonder zon is als bloemkool zon
der saus". Dit is maar ten dele waar.
Zandvoort is de zon en uw houding is de
bloemkool. Ik vergis me waarschijnlijk,
maar u begrijpt — zij het met enige
moeite misschien — waar ik heen wil. U
moet blij blijven ter wille van uw gasten
De kwestie is niet zo zeer hier badgasten
naar toe te trekken als wel deze mensen
voortdurend in een sfeer van koesterende
warmte te laten leven. Deze warmte
wordt heus niet alleen door de zon be-
reikt. Zelfs op de regenrijkste zomerdag
kan uw sejvice_ zo groot zijn, dat de gas-
fen" uitroepen: wij" worden er warm van.

Kom, doe uw best eens en zie de zon-
zijde van het leven. Ik weet zeker dat
het Zandvoorts Badboek van deze week
ergens iets optimistisch zal hebben. Dat
moet, anders blijven we nergens. Blijf
vindingrijk in het creëren van vermake-
lijkheden. De komende winter — die mis-
schien zachter is dan u vermoedt — zal
uitermate geschikt zijn om uw gedachten
eens te laten gaan over het seizoen van
1962. Want dat staat al weer voor de
deur, vrienden! BARTJE

Vertel Tien van de 'zomer \van I%lf5'.

gen. Van een misverstand in de verdedi-
g maakte De Vries een listig gebruik.

0-2.
Van de zijde van Zandvoort blonk in de

tweede helft alleen doelman Kniese uit,
Blauw-Wit was heer en meester en

speelde kat en muis met het eerste elf-
tal. Alleen de doelman van Zvm. bleek
een struikelblok voor de schutters van
Blauw-Wit. Enige seconden voor het ein-
de van de ontmoeting moest ook Knieze
opzij voor een hard schot van Koe-
man. Van voetbal was toen al geen spra-
ke meer, daarvoor waren de partijen te
ongelijk.

Wij laten hieronder de opstelling van
tiet eerste elftal van Z.v.m. volgen zoals
het j.l. zondag in het veld trad:

Knieze; Stokman en Water; Jansen,
Kerltman en Stobbelaar; Oosterbaan,
Keesman, Visser, Schilpzand en Koper.

Zeepkist-kampioenen
Op 't circuit is j.l. vrijdag de zeepkisten-
competitie, georganiseerd door stichting
„Touring Zandvoort", beëindigd. De uit-
slagen luiden:
Klasse „luchtbanden": 1. Henk Koel, 27,4
sec,; 2. Jaap van der Neut, 28 sec.; 3. Jos
van Roode, 28,3 sec.
Klasse „massieve banden": 1. Jan Frans-
sen 28,6 sec.; 2. Hans Hugenholtz, 28,9
sec.; 3. Piet Bervoets, 29,5 sec.

De totaaluitslag van de competitie van
drie wedstrijden is: Klasse,, luchtban-
den": 1. Henk Koel; 2. Jaap van der Neut;
3. Jos van Roode; 4. Martin Helle. Klas-
se „Massieve banden": 1. Hans Hugen-
holtz; 2. Ronnie Koe; 3. Piet Bervoets;
4. Paul Barke.

Na afloop werden de prijzen, bestaan-
de uit „gouden", zilveren en bronzen me-
dailles voor de winnaars van de laatste
race, en bekers voor de winnaars van de
competitie, door de directeur van T.Z. uit-
gereikt.

Beker voor winnaar
De heer J. de Wit, lid van de Zandvoort-
se gemeentepolitie, heeft het hoogste aan-
tal punten behaald in een serie van drie
viswedstrijden, welke werd georganiseerd
door de Zandvoortse politie sportvereni-
ging. G. Pols werd tweede, F. M. Brock-
hus derde, A. N. Willemsen vierde en R.
Gatsma vijfde.

Na afloop van. de wedstrijd werd de
beker door de heer M. J. Methorst, voor-
zitter van de Zandvoortse Politie Sport-
vereniging, aan de heer De Wit uitge-
reikt. Adjudant Sandbergen reikte de
overige prijzen uit.

*

Diefstallen
Tijdens het afgelopen weekeinde werden
een draagbare radio, enkele wieldoppen,
een koffer met goederen ter waarde van
tweehonderd gulden en een koffer met
goederen ter waarde van duizend gulden
ontvreemd.

Een Duitse toerist werd zondag door de
recherche aangehouden wegens diefstal
van vijf flessen limonade. Een vakantie-
ganger uit Düsseldorf werd op het poli-
tiebureau ingesloten wegens • diefstal van
winkelgoederen en limonade.

J.l. vrijdag hield de politie acht Duitse
vakantiegangers aan wegens diefstal van
verschillende zuivelprodukten uit een
melkhandel. Op dezelfde dag hield de po-
litie enkele personen aan, die een auto-
maat trachtten te forceren met vreemde
muntstukken.

Aangehouden
Wegens mishandeling werd j.l. zondag
een inwoner van Zandvoort door de po-
litie aangehouden en overgebracht naar
het bureau aan de Hogeweg. Een met-
gezel van de arrestant werd wegens be-
lediging van een politieman eveneens in-
gesloten.



FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed- te Amsterdam, ge-
heel onverwacht, tot onze diepe
droefheid, onze lieve—zorgzame
moeder

Wilhelmina Elizabeth Andersen
weduwe van Hendrik Schenk

in de leeftijd van 72 jaar.

Amsterdam: S. M. de Boer-Schenk
J. W. de Boer

Oss: W. H. Schenk
A. A. Schenk-Brands -

Zandvoort, 13 augustus 1961
Kerkplein 7
Correspondentie-adres:
Overtoom 83^1, Amsterdam
De overledene is opgebaard in een
der" i-oijsvkamers Pottibff, Valerius-
strasit -537J Amsterdam. •/~- w *

-Bezoek"aldaar woensdagmiddag
van 2 tot 3 uur.

De teraardebestelling zal plaats-
hebben donderdag 17 augustus

:_tegen l uur op de begraafplaats
„Zórgvlied" Amsteldijk te Amster- ;
dam. ,_- ~

Vertrek van Overtoom 81/1
te 12.30 uur.

greet kuntz-zonjee
schoonheidsspecialiste

frans zwaanstraat 88

geen praktijk
21 augustus-30 augustus

DII0ROEK

KERKSTR.I9
P.V. „Pleines"
De p.v. „Pleines" hield afgelopen, zon-
dag "een wedvlucht vanaf St. Ghislain,
over een afstand van 220 km. Gelost om
8 uur, arriveerde de ' eerste duif om'
10.37 uur.

K. Driehuizen l, 2, 4, 5, 7, 9.
R. Driehuizen 3.
C. Visser 6.
H. Lansdorp 8.

P.V. „Phoenix"
De p.v. „Phoenix" hield afgelopen '.on-
dag een wedvlucht vanaf St. Ghislain,
over een afstand van 220 km. Gelost om
8 uur, arriveerde de eerste duif om 10.37
uur.

R. van Gijtenbeek l, 7.
R. Engelander 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15.
J. Koper 5, 11, 12, 16, 17, 18.
Th. v.d. Meulen 6, 8, 10, 2_0._
R. Benja"mins_-ia. "- ï-r5" ~

Op deze.laatste jonge duivenvlucht wist
de heer R. Engelander, beslag te leggen
op het kampioenschap oude en jonge dui-
ven van de-afd. Haarlem.

Daar kunt u heen
' . - ' ~~~ . j

Monopole
Maandag 1Jf en dinsdag 15 aug,, 19 en
21.30 uur: film Met een miljoen de we-
reld rond.
Woensdag 56 en donderdag 17 aug., 19 en
&1.SO uur: film Der Czardas-Köntg.
Van vrijdag t/m donderdag i7 aug., 3an-
vang 14.30 uur: film Helden op sokken.

•7È4

BELEGGINGSRËKENING
. ,;.3A

De Rijkspostspaarbank biedt thans gelegenheid tot het openen van een.
beleggingsrekeniQg. Dit is een nieuw soort spaarrekening, die bestemd
is voor het inleggen van grotere bedragen.

RENTEVERGOEDING - -

De rente bedraagt 3,5%. Het maximum-bedrag, waarover rente-wordt
vergoed, is.vastgesteld op f. 25000,—. . . '

- - INLEGGINGEN

De eerste storting moet tenminste f. 1000,-zijn; grotere bedragen afge-
rond op een veelvoud van f. 100,—. ' ,

•' "•"- ' *'*•*'• ""•'** *"«sf-j-. • :••', ',\ ^ ^ürêé^SJSij^g;.,^,
TERUGBETALINGEN

Voor het opnemen van bedragen geldt in het algemeen een opzeggings-
termijn van 6 maanden. Het is ook mogelijk gelden op te nemen zonder
Inachtneming van de opzeggingstermijn, maar in dat geval wordt de rente
verminderd met 1% 's jaars over het opgenomen bedrag gedurende
.zes .maanden. " - -

r "*

VOORDELEN

Een beleggingsrekening biedt een aantrekkelijke en veilige beleggings-
mogelijkheid zonder koersrisico. Inleg en terugbetaling geschieden op
eenvoudige wijze per giro of aan het postkantoor.

Öf «33 J

-fr .

NADERE INLICHTINGEN
Brochurea met aanmeldingsformulier voor het openen van een beleg-
gingsrekening zijn op alle postkantoren verkrijgbaar en kunnen tevens
ongefrankeerd worden aangevraagd bij de

R IJ K S P O S T S P A A R B A N K
~ ; "-" Van Baërlestraat 27, Amsterdam

"Avontuur met een kerstpud-

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Christie -

ding.
Gallico - Ada Harris gaat naar New-

York.
Sinclair - Geheim agent nr. 103.
Daninos - Uir.'-certain Monsieur Blot.
Fast - Spartacus.
Malamud - THe magie barrel.
Studieboeken
Durnez - Lente in de woestijn.
Engels - De socialistische vakbeweging.
Kastner - Münchhausen.
Roëll - Repareren, doe het zelf.
De Vries - De maan.
Goed wonen, Jaargang 1960.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gremeente-ae.cretcurie_. ~ , , , .
2262 lnformatiebürétLit--~V'reemdeltoigènver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage. Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrtjf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.- •* .,

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- ea ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 .Autobedrijven • „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.li. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Oourant, AchterwefiT 1.

Gevraagd voor direct
2 NETTE JONGENS
15-18 jaar voor div. werkzaamh.
Vaste werkkring. .

Aanm. 's avonds na 7 u.: J. Engels, Ooste'rparkstr. 19

Te koop gevraagd: *~;J.-

Zandvoort of Bentveld
Rustig gelegen, klein WOONHUIS, 3 a 4
kamers, douche of badkamer J
MET GROTE TUIN ;
of perceel grond.

i f
Aanbiedingen: ~- . !
Mak. S. Attema & Zn, Hogeweg 64-66; tel. 2715.

Abonneert U op de Zaïdvoortse Courant

weelcrecfome
• Geldig van 16 t/m 22 augustus '1 961

Bij 250 gram

KOFFIE
of 50 gr. Oploskoffie

5 GOUDREPEN
50 ceni

vruchten
PUDDING

voor
Kies dekraakversekoffiemelange
die U het lekkerst vindt en pro-
fiteer deze week meteen van 50 et.
voordeel op 5 zware Goudrepen.
Beroemd - fijne melk-, puur- of
melk/mokka-chocolade!

El.k 3e pakfc voor 11fr.

RUDOINC

2 zakjes

EDELBOUILLON
van 30 et.

30 etsnt Uw voordeel! En dot op
n toetje waar Iedereen nog wat
dtchter voor aan tafel schuift.
Volte smaken: vanille, mokka,
frambozen, citroen en room.

van 50 et.

voor w r̂ cent
In 'n wip verrukkelijk krachtige
.edelbouillon klaar om van Ie ge-
nieten ! Ook ideaal als basis voor
\Uw lekkere eigengemaakte soep.

Elk 3e kussentje

SHAMPOO

Schuimende weldaad l
De Gruyter's haarsterkende
shampoo, in handige plastic

kussentjes. Kies uit heldere, ei- of
lanoline-shampoo. Elk 3e kussen-
tje deze week gratis.

altijd
het Snoepje van de Week

voor slechts 15 et. bij elke.f 4,-
•aan boodschappen. |

Altijd een kassabon/ vocir 10°/o korting. Óók bij de weekreclames.

WONINGRUIL
Aang. flat Heemskerk WJ
Beverwijk tegen woning
in Zandvoort. Br. aan
Berkhout, Haltestraat 68.

Nette jongeman zoekt
voor direct. KOSTHUIS.
•jBr. nr. 6202 bur. Z.Crt.

Heer zoekt ZIT-SLAAP-
KAMER- m.' half pension-
v. enige maanden. Br. nr.
6201 ' bur. Z. Crt." ' " <•

Gez. goéd'~TEHÜÏS v. jong'
poesje, v. Ostadestr. lOa.

Metselaar zoekt AVOND-
WERK, onversch. wat.
Telefoon 4205.

Inventa KOLENHAARD,
225 m» in zeer goede staat
te koop. Vinkenstraat 38.

Witte WANDELWAGEN
weg. Wie wiet waar?
Brakel, Parallelweg Ha.

Ter overn. aangeb. 2 p.
HOUT. LED. m. spiraal.
In zeer goede staat ƒ 50,r-
Te bevr. Groen, p/a post-
bus 591, A'dam, tel. 32029.

Te koop aangeb. in Zand-
voort, onm, te aanv,. Ie
FLAT m. centrale verw.,
vlak aan zee, 4 kamers, _
keuken, inger. badk., gor-
dijnen , , , Luxaflex, , vaste
vloerbedekking " ' en ' Koll.nW |̂c&ifig7 $r#; wam*.
Br. , nöer no 6203' Z. Crt.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179, — .
Waspoeder er bij cadeau.
Na dertionstratie bij.u thuis
zelf nog 8 dagen proefioas-
'sèn en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34,
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO»
Zeestraat 37, Zandvoort

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat. 70.

Voor een goede

zonnebril of
Polaroid zonnebril
óf een zonnebril op sterkte
Grote sortering:

• brilmonturen
bril-etui's
leesglazen
veldkijkers
Prismakijkers
zakmessen
uagelknippers
thermometers
barometers
huishoudscharen

_nagelscharen
OPTIEK - STAALWAREN

Opticien A. G. Slinger
Gedip'jbnWérdTopticiën ." "
POSTSTRAAT 12
t/o consultatiebureau
Telefoon 4395
Erkend leverancier van
alle ziekenfondsen

TIEN RIJLESSEN (a 60
min) voor ƒ 47,50 of ƒ 6,-
p.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen gratis Theorielessen
m. verkeersfllm. Erk. Rij-
school „De Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon 02500-10008.

. Heel 't, gezin heeft ,

., .belangstelling __ ;
.

ZANDVOORTSE,
COURANT > ; ,..,
Profiteert van de
publiciteltswaardo
die daarin
gelegen is
De lezers van
ons blad weten
dat wonen in
Zandvoort
mede betekent:
de Zandvoortse
Courant lezen!

Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. ?135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,-
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.V. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zand voort

BEHEERST DOOR ZIJN CAMERA
Teleurstellend fotoboekje van Cees van der Meulen

Een ieder, die het Gemeenschapshuis ooit betreden heeft, moet de prachtige foto's
gezien hebben van Cees van der Meulen. Met een schok herkent men de zee weer
eens als de schrikwekkende maar zuiverende grootheid.
Dezelfde fotograaf heeft onlangs een fotoboekje het licht doen zien onder de titel
„Zandvoort". Het spreekt vanzelf, dat onze verwachtingen hoog gespannen waven,
te hoog naar we al bladerend bemerkten.

Voor we echter overgaan tot de bespre-
king van genoemd boekje, willen we
trachten het verschijnsel fotografie te be-
grijpen. Daarbij beperken wij ons tot de
fotografie als erkende muze.

Als muze heeft „Fotografia" het volste
recht veel te eisen.

Het zij als volgt gesteld:
Fotografie maakt zich kenbaar door

het medium mens. Zij eist dan ook van
deze mens dat hij kan zien. Zien niet in
de betekenis van het langs physiologische
weg opvangen van lichtprikkels", neen,
zij vraagt een kritisch, poëtisch of eerlijk
zien, m.a.w. zien met een duidelijke in-
stelling.

De fotograaf ziet dan wat velen niet
zien. Omdat hij bij het kenbaar maken
van zijn visie stuit op ongeloof, roept hij
de hulp in van een getuige, zijn camera.

Om nu zijn medemensen te overtuigen
van zijn visie op mensen en dingen, moet
hij zorgen dat hij en zijn camera „één
oog" zijn. Dat kan hij bereiken als hij
volledig op de hoogte is van de mogelijk-
heden van zijn camera. Men noemt dit
zijn technische beheersing: de mens heer-
se-r over zijn camera.

Bij het doorbladeren van het fotoboek-
je „Zandvoort", hebben we bedroefd moe-
ten vaststellen dat Van der Meuleu be-
heerst werd door zijn camera.

Behoudens enkele uitzonderingen —
— enige andere foto's hadden misschien
door een juiste montage nog gered kun-
nen worden — zijn de foto's koud en ge-

Geen pier-interesse
Burgemeester en wethouders van Zand-
voort hebben op het ogenblik geen belang-
stelling voor het plan van de heer J. J.
Pas te Amsterdam om een pier in Zand-
voort te bouwen.

De heer Pas, die een badhotel wil laten
bouwen aan de Zuid-Boulevard, heeft enige
tijd geleden het plan geopperd, in navol-
ging van Scheveningen, ook in Zandvoort
een pier te stichten.

Hij was niet de eerste gegadigde. Zowel
voor als na de tweede wereldoorlog — en
nog vroeger — zijn verscheidene plannen
gelanceerd om hier een pier te bouwen.
Voordat de projecten het stadium van uit-
voering hadden bereikt, waren zij echter
al in de golven verdwenen.

De wankele financieringsbasis en het
feit dat één zeepier aan de westkust van
ons land voldoende is, hebben de plannen
doen kapseizen.

Men zal in Zandvoort moeten blijven
omzien naar een vorm van recreatie die
past bij de structuur en het karakter van
de gemeente.

voelloos. Nergens voelen we een betrok-
kenheid tot het object, noch tot Zand-
voort, noch tot de mensen die in de zo-
mermaanden het strand bevolken.

Wij hopen dat Van der Meulen bij een
volgende gelegenheid wel meester is over
zijn camera en revanche zal nemen.

Van de tekst kunnen we zeggen, dat
hij ons doet denken aan een V.V.V.-fol-
der, vooral waar Zandvoort ter sprake
komt.

Succes voor mode-ontwerper
De uit Zandvoort afkomstige 21-jarige
mode-ontwerper Frans Molenaar, die sinds
twee jaar in Parijs in de 9 Rue Jacques
Mawas een eigen modesalon heeft, heeft
in Laiguelia, een toeristenoord aan de
Italiaanse Côte Azür, een fraai succes be-
haald met enige van zijn creaties.

Tijdens de verkiezing op 4 augustus j.l.
van Miss Le Palme di Créazione in het
casino van Laiguelia, behaalde zijn zusje,
Anneke Molenaar, een eerste prijs en Ani-
ta Bünnenkamp de tweede prijs met een
door hem. ontworpen avondtoilet.

De eerste prijs bestond uit een gouden
palm, de tweede was een fles parfum.

Frans Molenaar verbleef met zijn fa-
milieleden aan de Italiaanse Rivièra. Ter
gelegenheid van de feestavond had hij
voor de beide meisjes avondkleding ont-
worpen. Het werd een groot succes.

Geslaagd voor examen
Aan de modevakschool St. Anna te Haar-
lem zijn geslaagd voor het examen cou-
peuse N. Klinkert, H. Warmerdam, M.
Molenaar; voor lingerie H. v.d. Bos.

Jeugd en kentering

Stilleverdrietvogels
en barrières

Onze wereld wordt jaarlijks gróter, omdat enge begrenzingen worden omvergehaald,
wij binnen enkele uren duizenden mijlen overbruggen. De laatste tien jaren heeft
een totale ommekeer plaats gevonden, landen en volkeren zijn elkanders gelijke ge-
worden. India ligt naast de deur, Congo hebben we in huis, Algerije is hier en
Washington ligt nauwelijks verder van Amsterdam dan bij voorbeeld Brussel.
Nieuws jaagt binnen het half uur de wereld rond. Foto's hebben wij bij het ont-
bijt, bewegende beelden bij de avondkoffie. Wij kunnen aan deze wereld, die de
onze is, doodeenvoudig niet meer voorbij gaan, we worden er met de neus bovenop
gedrukt. „Het is ver van mijn bed" bestaat niet meer; hongerende kinderen rond
de evenaar zijn onze buurjongens. De komende tien jaar zal steeds duidelijker wor-
den dat deze wereld slechts door samenwerking bewoonbaar kan blijven. Samen-
werking, onafhankelijk van huidskleur, onafhankelijk van verleden, status.

Wij staan aan het begin van een nieuw
tijdperk en het is aan ons de vorm te kie-
zen, aan ons te bepalen of die vorm tot le-
ven leiden zal.

Uiteraard brengt iedere kentering tal
van problemen mee, elke krantenlezer
wordt er op zijn nuchtere maag mee ge-
confronteerd. Bewapeningswedloop, radio-
grafisch bestuurde raketten voorzien van
atoomkoppen, tweederde van de wereldbe-
volking verhongert (dat was vroeger pre-
cies zo, maar pas nu weten, we het!), geen
huizen voor jonggehuwden, toenemende
jeugdcriminaliteit, verdovende middelen;
het zijn de trefwoorden van de voorpagi-
na's.

De slechts geredigeerde bladen dienen

VRIJDAG 18 AUGUSTUS — Beste men- zinnig idee? Als je zo de hele dag hebt
sen, heus, wat valt er nou nog te zeg- zitten wachten op het overtrekken van de
gen? 't Is me deze zomer niet meegeval- depressie en je denkt dan: morgen zal 't
len. Ik heb te doen met de mensen, die wel beter gaan, maar er is verder niets
hier gekomen zijn om te genieten van zee gebeurd, dan kan je opeens naar je
en strand en op geen stukken na aan hun kacheltje verlangen, dat Jans extra op-
trekken zijn gekomen. Jans en ik doen gepord heeft, want voor de zoveelste keer
ons best om de stemming er in te houden, kom je doornat thuis,
maar je kunt toch met .̂ *B^̂  Leek 't nou woens-
de hele zomer door te- _^B5^5^ ^aS n*6* precies herfst?
gen beter weten in wer- ^^^WTTnk» En dan 's avonds die
ken? Joost is helemaal M •f | |fll radio! Zit je te hunke-
uit.z'n doen. Anders zit LT • I I ren tot de weerberich-
die' l jongen vol grapjes • • ' II ten eens wat gezelliger
en gekke Invallen, maar • • / / I I worden en dan hoor je:
de laatste,, weken is hij • ^^^ •fc^. ' „Een extieve oceaan-
nors en stil, ik zou bij- l féMf r"*"1^̂  depressie, het fronten-
na zeggen: sjagrijnig. WC?1*^™^^ systeem ('t lijkt wel
En is hem dat eigenlijk %^^?^ .̂ ^k. oorlog) van die en die
kwalijk te nemen ? Nie- % ''^^^V ^^ depressie, komt snel
mand kan er op de duur • ^^P^W" ^5^^ over dé Noordzee na-
tegen onder deze om- 'IL ^t'Ê^b «km derbij; bericht van de
standigheden te moeten B^ l JC^ M ^k wind- en waarschu-
leven. De eerste mooie l ff fV^h^^^^K. wingsdienst...
zondag hebben we 2 ju- ^_ f ̂  X »~ ^ji^^ Van het strand komt er
li gehad en dat was zo'n ^^P^ §V.m ^^^V w6111^ nieuws. De men-
beetje de laatste ook. ^S«J ^y^^ sen maken wandelingen,
Daarna was 't op, het ~-O^ ^*^^ ingepakt in winter- en
ging niet meer en ieder- regenkleding. Dat is op
een dacht dat augustus nog veel goed" zou het ogenblik het beeld: M'n stoelen bij el-
maken, Maar dat is op niets uitgelopen, kaar gebonden en wij achter het glas van
augustus was tot dusverre nog natter dan de tent, waar de wind omheen huilt en
juli! Als je 's avonds in het dorp loopt zie waar de regenvlagen tegen aan striemen,
je het van de, gezichten af. Soms wordt Als het even droog is, duiken de dichtst
er in de muziektent nog wat gedaan om nabijwonenden toch nog even op, maar
de stemming er in te houden, maar als even later komen ze de tent binnen ren-
je daar dan onder de bomen staat en de nen en beginnen te klagen over deze
regen begint van de bomen in je nek te zomer, die
druppelen, dan draai je je om en je zet je denk ilt.

alle rekords heeft geslagen,

schrap tegen de zuidwester (windkracht Laten we blijven hopen. Misschien zie
8) om naar huls te gaan, waar de kachel ik u aanstaande zondag terug onder de
brandt. Ja, mensen, de kachels branden hete zon.
in heel wat hulzen en }s dat geen krank- STOBLËMAN

de ochtendzieke couponknipper, de sla-d'r-
op maniakken, bovendien nog een regcl-
matig terugkerend menu op van hoeveel
geld er wel aan onderontwikkelde gebie-
den wordt besteedt, terwijl toch hier...,
van relletjes en. bedorven jeugd.

Dat die jeugd het af en. toe uitschreeu-
wen wil, is overigens niet zó verwonderlijk.
Alles is toegespitst op verstandelijke pres-
taties, op technische perfectie. „Maar wat
hebben we aan een afwasmachine als on-
ze kinderen dreigen te ontsporen. Wat
hebben wij aan raketten naar de maan als
hier op aarde de jeugd erger naar de
maan, naar de verdommenis dreigt te
gaan?" zo vroeg Jac. van der Ster in de
Groene Amsterdammer.

Onze samenleving heeft een onrustba-
rend tempo. Ons leven wordt beheerst
door twee factoren: produktle, prestatie.
Vijfdaagse werkweek, méér vrije tijd. En
geen mens schijnt zich af te vragen of
wij aan die vijfdaagse werkweek wel toe
zijn, zolang tweederde van de wereld hon-
ger heeft, zolang éénprocents-actie van ge-
heel ons volk nog een wensdroom blijft,
zolang heel veel mensen wel bereid zijn
te praten maar niet te doen.

Wij leven in een zonderling misvormde
samenleving, die we zó stuntelig hebben
opgebouwd, zo stompzinnig, zo ondeugde-
lijk, dat het haast belachelijk wordt de
aannemers te verwijten dat ze zulke be-
roerde huizen bouwen.

We werken en wij menen dat het ons
goed gaat. Gaat het ons goed? Er zijn on-
lustgevoelens, die zich niet laten wegpra-
ten, althans niet door de lolbroeken uit
Bussum of Hilversum. Ontelbaar veel men-
seni, die hun persoonlijkheid steeds meer
op de achtergrond zien gedrongen, voelen
zich weinig happy. Wij zijn uitvoerings-
machines geworden, we leven niet, we
worden geleefd, zo klagen zij. Wij zijn
een onbelangrijk deel in het grote produk-

De Groep-Rijlcens Jieeft dese week in een verklaring laten weten dat
si] op verzoek van de Nederlandse regering geen verdere contacten
zal onderhouden met Indonesiërs inzake Nieuw-Guinea. De Groep-
Rijkens, waarin een aantal vooraanstaande figuren uit het Neder-
landse bedrijfsleven zijn verenigd, onderhield sinds verscheidene jaren
contact met Indonesische functionarissen en politici over de kwestie
Nieuw-Guinea.

„Ofschoon de Groep-Rijkens de raad der regering inzake contact met Indonesiërs
zal opvolgen, aldus de verklaring, zal de Groep-Rijkens blijven ijveren, met geen
ander dan het Nederlandse belang voor ogen, voor herstel van normale vriend-
schappelijke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië, welke naar haar over-
tuiging te bereiken, en zelfs uitsluitend te bereiken zijn door directe onderhandelin-
gen tussen Nederland en Indonesië. Zij is er van overtuigd dat ons land langs dese
weg zonder verlies aan „•prestige" zijn positie in de wereld kan versterken en
dat daardoor tevens een verdere ontwikkeling van zaken, welke Nederland slechts
onheil kan brengen, kan worden afgeiuend".

De Groep Rijkens heeft dus gehoor gegeven aan de wens van de regering de
particuliere aktiviteiten op het terrein der officiële diplomatie te staken. Ken
besluit waarmee de groep te kennen geeft de spelregels der parlementaire democra-
tie in acht te nemen.
De goevernementeïe zege op de particuliere diplomatic icordt echter een Phyrus-
overwinning, wanneer de officiële politici de door de Groep-Rijkens voorgestane
gedachte om met Indonesië te gaan praten, over de toekomstige status van Nieuw-
Guinea, van de hand wijzen en verwerpen.
Want hiermee roepen zij het onheil af waarover do Groep-Rijkens in haar ver-
klaring spreekt.

tieproces, een onderdeel dat op elk mo-
ment door een ander, beter, kart worden
vervangen. Wie vroeger een vakschool had
bezocht kon zich meubelmaker noemen,
mééstertimmerman, een respectabele func-
tie. Wat is tegenwoordig een leerling-frc-
zer, welke bevrediging biedt het werk in
de grote fabrieken nog, afgezien van de
materiële bevrediging, die de flat en de
kijkkast mogelijk maakt. Prestatie, pro-
duktie, haast. De lopende band van het le-
ven, het leven waarvoor wij steeds min-
der verantwoordelijkheid hebben. Er wor-
den voor ons besluiten genomen, op prak-
tisch elk gebied. Nu, anno 1961, schijnt
het of we zijn geworden tot de grijze
schimmen die Aldous Huxly zo intelligent
in zijn Brave New World schilderde.

„Er dreigt", zo schreef onlangs oen
ochtendblad, „een jeugd te ontstaan, die
geen binding meer heeft met thuis, die
geen eerbied meer heeft voor medemensen
of materiaal, die tot positieve taken het
initiatief niet meer neemt, die later nau-
welijks doorzettingsvermogen zal hebben".

Maar hoe zouden wij verwachten dat
bijvoorbeeld achttienjarigen nog initiatie-
ven ontplooien? Toen Amersfoortse scho-
lieren onlangs een actie wilden be-
ginnen omdat buurkinderen in de Congo
hongerden, toen moest er op hoog niveau
eerst zwaar worden geconfereerd of die
actie niet moest worden verboden! En
toen door enkele goedwillenden de bezwa-
ren der neezeggers waren omvergepraat,
barstten die jongens en meisjes los in een
aktiviteit waardoor ook ouderen, zich lie-
ten meeslepen. Er werden tonnen melk en
vis verzameld, er gingen grote hoeveel-
heden voedsel naar Congo, maar op hon-
derd mijl van de bestemmingsplaats bleek
er geen vervoersmogelijkheid te zijn. Zio-
dat de ingezondenstukkenschrijvers, de
malariamannetjes die nog altijd van „on-
ze cultures" spreken, het toch weer bij
het rechte eind hadden.

Is het feitelijk nodig dit alles — na tal-
loze artikelen en publicaties — nog eens
te releveren?

Ja, dat is nodig en het blijft nodig. Al
was het slechts om de volwassenen van
deze tijd nog eens duidelijk te maken, dat
zij de jongere generatie niet het verwijt
kunnen maken dat deze wereld een bende
en een „verloren post" is.

Het is ook nodig om de mensen van
goede wil te stimuleren voort te gaan met
hun werk, ondanks de vele barrières die
steeds weer genomen moeten worden, on-
danks de gebrekkige middelen, ondanks
het wantrouwen, ondanks het onbegrip
dat nog steeds bestaat bij heel dat leger
dat een Haagse schooljongen als „stille-
verdrietvogels" karakteriseerde.

Voetganger geniet vanaf l november

BESCHERMING OP ZEBRA'S
Verbond Veilig Verkeer gaat publiek voorbereiden

Zoals bekend zal op l november a.s. een nieuwe regeling met betrekking tot over-
stekende voetgangers van kracht worden. Met ingang van die datum zullen de
oranje knipperbollen uit het stads- en dorpsbeeld verdwijnen, zullen de voetgangers
op de „zebra's" bescherming genieten en dient het rijdende verkeer de zich op de
zebra's bevindende voetgangers onbelemmerd doorgang te verlenen,

De minister van Verkeer en. Waterstaat kranten" — geïllustreerde muurbladen —
heeft het Verbond voor Veilig Verkeer op-
gedragen het Nederlandse publiek zo uit-
voerig mogelijk op deze nieuwe regeling
voor te bereiden. Het Verbond organiseert
daartoe in oktober en november een om-
vangrijke voorlichtingsactie, waarbij vrij-
wel alle auditieve en visuele hulpmiddelen
te baat zullen worden genomen.

Het Centraal Bureau van het Verbond
te Utrecht zal de landelijke verspreiding
van affiches, raamblljetten en z.ar. ..wand-

ter hand nemen; men zal de affiches van
l oktober af kunnen zien hangen in de
postkantoren, in bankinstellingen, in en
aan de politiebureaus, in belastlngkanto-
ren, in bussen en wachthuisjes van een
aantal vervoersmaatschappijen enz. enz.

Eveneens zal door het Centraal Bureau
zorg worden gedragen voor de versprei-
ding van dia's ter vertoning in het recla-
meprogramma in de bioscopen, alsmede de
voorHnhtlr.g vin de pers, radio en tele-

Slachtoffer van de zee
Woensdagochtend ontdekte een wandelaar
op het zuidelijk gedeelte van het strand,
ter hoogte van paal 69, een lijk dat door
de zee was aangespoeld. Door de verre-
gaande ontbinding waarin het stoffelijk
overschot verkeerde, kon het tot op heden
niet worden geïdentificeerd.

Burgerlijke Stand
11 augustus-17 augustus 1961

Geboren: Franciscus Johannes Josephus
zoon van A. F. C. Slegers en M. J. J.
Gerarls.

Ondertrouwd: Hijltje Huizinga en Olga
Wiihelmina Moes; Carel Eduard de Bruin
en Gerd Marie-Louise Sarnholm; Arthur
Furth en Sonja Jannetje Sn-aeter.

Getrouwd: Cornelis de Jong en Johanna
Elizabeth Paap.

Overleden: Cornelis Paap, oud negen-
envijftig jaar, gehuwd met M. Koning;
Martha Viebahn, oud zevenenzestig jaar,
gehuwd met J. Bergmann; Dina Koning,
oud vijfenzeventig jaar, gehuwd geweest
met L. Driehuizen.

Overleden buiten de gemeente: Wilhel-
mma Elisabeth' Andersen, oud tweeen-
zeventig jaar, gehuwd geweest met H.
Schenk; Arend Keesman, oud vijfenzevcn-
tig jaar, gehuwd met M. Feil.

Watergetijden
h.w. l.w.

augustus
20
21
22
23
24
25
26

9.14
10.26
11.45
0.22
3.34
2.31
3.16

4.30
5.30
T.—
g

9.30
10.30
11.30

h.w. l.w. strand
berijdbaar

21.47 17.— 13.30-19.30
23.01 18.30 • 14.30-21.—
—.— 19.30 16.00-22.30
13.07 21.— 4.30-11.—
14.08 22.— 5.30-12.—
14.59 23.— 6.30-13.—
15.45 23.30 7.30-13.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

visie; voor vertoning op de t.v. werden
twee zg. „spots" — korte filmpjes — ge-
maakt.

De plaatselijke afdelingen van het Ver-
bond — de Verenigingen van Veilig Ver-
keer — zullen contact opnemen met hun
gemeentebesturen teneinde plaatselijk 0011
aan de omstandigheden en financiële mid-
delen aangepaste actie te kunnen voeren.
Het Verbond heeft zich onlangs tot du
gemeenteraden en de plaatselijke afdelin-
gen gewend met een circulaire, waarin een
overzicht wordt gegeven van de door het
Verbond ter beschikking gestelde mate-
rialen.

Uiteraard wordt een belangrijk deel van
de voorlichtingsactie van het Verbond ge-
richt tot de schooljeugd. Voor leerlingen
van de middenklassen van de lagere scho-
len werd een „loop-pas" en een „fiets-
visum" ontworpen; dit zijn boekjes in
paspoortmodel, waarin naast het instruc-
tie element een ruilwedstrijd is verwerkt:
in elk boekje zitten nl. stukjes van een
verknipte zebra, en de kinderen die door
onderling ruilen een complete zebra we-
ten te verzamelen en deze opzenden naar
het Verbond, zullen aantrekkelijke prijzen
kunnen ontvangen.

Het Verbond suggereert de plaatselijke
afdelingen om voor de duur van bijv. een
week „zebra-brigades" in te stellen. Deze
zouden gevormd kunnen worden uit jon-
gelui van plm. 18 jaar, die bereid zijn hun
diensten te verlenen bij het oversteken
van voetgangers; zij zouden dan tevens
de folders kunnen uitreiken aan de voet-
gangers en aan het (wachtende) rij-
verkenr.
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Omwenteling bij P.T.T.

DE KABELS VERDWIJNEN
en straalzenders verschijnen

De P.T.T. heeft een uitgewerkt plan op tafel liggen om de steden in Nederland
onderling te verbinden door middel van een straalzendernet. In verscheidene ste-
den zullen grote radiotorens worden gebouwd. Het straalzendernet werkt op het
principe van de hoog-frequentietrillingen, die langs radiografische weg worden over-
gebracht. Door dit straalzendernet wordt het leggen van lange interlocale kabels
overbodig.

Voor de gebruiker van de telefoon zal er
niets veranderen. Het nummer moet op de
vertrouwde manier worden gekozen. Het
telefoontoestel in huis moet via kabels
met de telefooncentrale verbonden blijven.

De uitvinding van straalzenders en de
toepassing in het telefoonverkeer zi3n niet
nieuw. In Amerika werd al tien jaren ge-
leden een straalproject uitgevoerd. Op het
ogenblik worden in de Nieuwe Wereld on-
geveer dertig procent van alle interloka-
le telefoongesprekken via straalzenders
gevoerd. Ook in het bergachtige Zwitser-
land, waar het leggen van telefoonkabels
geen gemakkelijk werk is, loopt een groot
deel van het telefoonverkeer via straal-
zenders.

De P.T.T. gaat nu tot de bouw van zo'n
zendernet over omdat het huidige kabel-
net langzamerhand te klein wordt om aan
de steeds groeiende vraag naar verbindin-
gen te voldoen. De telefoon is m de maat-
schappij langzamerhand een onmisbaar
instrument geworden. Op het ogenblik
belt de Nederlander gemiddeld iedere
week eenmaal op naar een andere stad.
Het aantal telefoontjes binnen de stad
loopt in de miljarden. De vraag naar het
instrument van Alexander Craham Bell,
die in 1876 voor het eerst de menselijke
stem door electro-magnetische energie
over enige tientallen meters hoorbaar
maakte, is zo sterk toegenomen, dat het
telefoonverkeer eens in de zeven jaren
verdubbelt.

De telefoon heeft zich razendsnel ont-
wikkeld. Ruim vijftien jaar na de uitvin-
ding .— in 1892 — werden in Nederland al
82.000 interlokale gesprekken gevoerd.
Vorig jaar waren het er 440 miljoen. Al
deze gesprekken werden gevoerd via ka-
bels. In de beginjaren werden die kabels
opgehangen aan masten, waardoor het
poëtische beeld van zwaluwen, die een mu-
ziekstuk schrijven op de „balken" van de
telefoonkabels, kon ontstaan. Maar deze
„luchtige" verbindingen waren uiterst
kwetsbaar en leden bovendien onder de
niet-ideale klimaatsomstandigheden. De
P.T.T. is daarna steeds meer overge-
schakeld op ondergrondse kabels. Maar
ook die hebben nadelen. Voor de verbin-
dingen tussen Noord- en Zuid-Nederland
moeten heel wat rivieren en brede zee-
armen (Zuidhollandse en Zeeuwse eilan-
den) worden „overwonnen". Wanneer de
kabels eenmaal zijn gelegd, kunnen ze ge-
makkelijk beschadigd worden door de uit-
voering van grondwerken. Bovendien
bleek in 1953 bij de grote watersnood hoe
kwetsbaar deze verbindingen zijn. Bij het
straalzendernet is het ingraven van ontel-
bare kilometers kabel niet meer nodig;

In de provincie Zeeland wordt al ge-
werkt aan een straalzendernet, dat bij
noodgevallen de verbindingen kan overne-
men. Het straalproject, dat nu op het pro-
gramma van- de P.T.T. staat, voorziet in
een .wijdvertakt verbindingsnet over ge-
heel Nederland. De eerste lijn is al bijm.
gereed. Het is 't traject Eindhoven-Maas-
tricht. De zendtoren in Maastricht is al
gebouwd. In 1963 hoopt de P.T.T. het net
voor de Randstad-Holland — de verbin-
dingen tussen de steden Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht — gereed te
hebben. Ruim dertig torens moeten dan
in d« loop van enkele jaren in andere,
minder grote steden worden gebouwd. De
torens moeten gemiddeld zo'n kleine ze-
ventig meter hoog worden. Op de spits ko-
men twee parabolische antennes, die wel
wat lijken op de oude radar-antennes. De-
ze dienen voor het overbrengen van de
gebundelde electro-magnetische energie. In
de grote steden moeten de torens zoveel
mogelijk buiten de stadskernen komen.

S A L O N

Internationale coiffures
Manicure — Teinture

American Ten minute Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

maar dat zal in de kleinere plaatsen niet
altijd nodig of mogelijk zijn. Omdat de
torens in het stadsbeeld misschien een
storend element kunnen vormen, zal de
P.T.T. contact opnemen met de plaatse-
lijke stedebouwkundige diensten voor het
nader uitwerken van de plannen.

Het plan, zoals dat door de P.T.T. is
uitgewerkt, voorziet in het aanwijzen van
de volgende steden als centrales of zetels
van doorzendstations: Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Hil-
versum, Alphen, Alkmaar, Purmerend, Lo-
pik, Loon óp Zand, Breda, Tilburg, Roo-
sendaal, Goes, Den Bosch, Mierlo, Eind-
hoven, Roermond, Maastricht, Venlo, Wol-
der (bij Maastricht), Nijmegen, Druten,
Arnhem, Ugchelen, Deventer, Markelo,
Hengelo, Zwolle, Lelystad, Zwollerkerspel,
Smilde, Groningen en Leeuwarden,

Met de uitvoering van dit plan zijn tien-
tallen miljoenen guldens gemoeid. De
nieuwe zendcentrales
matisch werken. Bij
van overbrengen van het geluid — dat ge-
transformeerd wordt in hoge trillingen —
blijft het onmogelijk om gesprekken af
te luisteren. De P.T.T. hoopt door deze
maatregelen de niet te stuiten groei van
het telefoonverkeer voor te blijven.

zullen geheel auto-
de nieuwe methode

KNMV-races
A.s. zondag organiseert de KNMV op het
circuit yan de badplaats een internatio-
nale 50 cc-wedstrïjd, welke meetelt voor
de 50 cc-Europa-Cup van de PIM. Naast
deze internationale wedstrijd worden na-
tionale wedstrijden gehouden in de 50—
125 cc, 250—350 cc en 500 cc-kïasse,
waarbij tevens de eindbeslissing zal val-
len in de junior wegkampioenschappen
van de vier laatstgenoemde klassen en
het nationale wegkampioenschap 50 ec.

Aangehouden
Een 18-jarige zeeman uit Haarlem en een
19-jarige broodbezorger, eveneens afkom-
stig uit Haarlem, werden in verband met
diefstal van een fiets door de recherche
aangehouden.
In het begin van deze week werden van
een aan de Boulevard de Favauge gepar-
keerd staande auto verscheiden onderdelen
ontvreemd.

Zandvoortmeeuwen
Na de zondag j.l. gespeelde oefenwedstrijd
van Zvm. l tegen Blauw-Wit, die door
Zandv.m. met 3-0 verloren werd, staan de
volgende toernooien en vriends'chappe-
lijke wedstrijden op' het programma.
Zaterdag 19 augustus (zaterdagafd.):

Zandvoortm. 1-HBSS l 17 u.
Zandvoortm. 2-HBSS 3 15 u.
Zandvoortm. 3-HBSS 5 15 u.

Zondag 20 augustus:.
Zandvoortm. 1-Ripperda l 18.30 u.

Door het 2e elftal wordt deelgenomen aan
het J. Mantel-toernooi van de v.v. „Aals-
meer". Aanvang 12 uur.

Zandvoortm. a comb.-DSK l , 10 u.
Zandvoortm. b comb.-DSK 2 ,,12 u.
Zandv.m. jun. a-Helios jun. a 17 u.
WB pupillen-toernooi, Beverwijk, aan-
vang 10 uur. Zvm.i pulillen a en b.

Donderdag 24 augustus:
Zandvoortm.-HEDW 18.30 u.

Uitgave Nederlandse Consumentenbond

EEN BETROUWBARE GIDS
in doolhof van artikelen ''

In de doolhof van de talrijke artikelen die tegenwoordig op de markt ver-
schijnen, mag de Kopersgids van de Nederlandse Consumentenbond als een be-
trouwbare gids worden genoemd. De Bond is een onafhankelijke particuliere orga-
nisatie, die destijds met medewerking van de overheid is opgericht. De officiële
statuten vermelden als doelstellingen: inlichtingen te verschaffen over kwaliteiten
en prijzen, het kostenbesef te bevorderen en op te komen voor consumentenbelangen
in het algemeen. De Consumtenbond is op geen enkele manier zakelijk verbonden
met landbouw, industrie of handel.

Nederland is sterk in het oprichten van
allerlei bonden, verenigingen en stichtin-
gen. Maar niemand kan ontkennen, dat
de Nederlandse Consumentenbond aan een
belangrijke behoefte voldoet. De keur-
meesters van de Bond zijn volkomen on-
afhankelijk. Hun aanwijzingen zijn be-
trouwbaar .en bovendien nuttig.

Wist u bijvoorbeeld, dat tussen de ver-
schillende soorten toiletzeep weinig kwa-
liteitsverschil bestaat? De ene zeep wast
niet beter dan de andere. Ook is de uit-
werking op de huid bij alle soorten vrijwel
hetzelfde. De gehalten aan aatrium-car-
bonaat en vrije alkalf vertonen nu een-
maal weinig verschil. Nuchter concludeert
de Consumentenbond, dat men met de
goedkoopste zeep dan ook het beste uit is.

Wist u, dat de zo gepropageerde hor-
mooncrêmes geen ander effect uitoefenen
dan gewone crèmes? Als er van voorkeur
sprake is, dan berust die meestal op
psychologische gronden, aldus de Consu-
mentenbond in de Kopersgids ^1961. De
resultaten, samen met de hoge prijzen
van de hormooncrêmes, maken het ge-
bruik er van in het algemeen niet aan-
bevelenswaardig.

Wist u ook, dat zonnebrillen eigenlijk
helemaal niet nodig zijn? Onze ogen zijn
in aanleg op het licht van het vrije veld
ingesteld. Overigens is de aanschaf van
een zonnebril geen weggegooid geld, want
aan de andere kant kan het felle licht
zo al niet schadelijk dan toch wel hinder-
lijk zijn. Maar wanneer men een zonne-
bril koopt, dan behoeft dat, volgens de
gids, echt geen dure te zijn. Het blijft
precies hetzelfde of men een dure geslepen
opticiensbril of een gewoon bazarbrilletje
koopt. Het sprookje, dat de goedkope bril-
len een schadelijke uitwerking op de ogen

Elk dorp dat in harmonie wil leven met
de natuur, moet haar eisen inwilligen.
Aan Zandvoort wordt slechts één eis ye-
steld: seewaardigheid.

Duinen sijn de kinderen van zee en wind.
Plan-Zuid: kindermoord.

*
Cafetaria's, croquetautomatieken, patates
met mayonaise en speelautomaten, ziedaar
het carpe diem voor de Zandvoortse toe-
rist.

*

Kop Zeestraat: on-séé-delijk.

*

Waarom afbrekende kritiek over een deel
der wederopbouw ?
Omdat men afbraak bouwt.

Rotonde: urinebunker — windbuil.

De Kerkstraat is een straat die oploopt
en afloopt, maar helaas nooit leegloopt.

Hotel Bouwes is de triomf van de sugges-
tieve reclame: mooigevonden-lelijkzijn.

Max Liebermann schilderde in 1889 de
Rozenobelstraat: een doekje voor het
bloeden.

Grand Prix: courir c'est mourir un peu.

*

De watertoren: poëzie in nee-mineur.

Tourlng Zandvoort:
Mooi weer spelen met de mee.

hebben is beslist niet waar, aldus -de
Kopersgids.

De onderzoekingen van de Nederlandse
Consumentenbond hebben» zich' in 'de loop
van de tijd over een groot aantal artike-
len uitgespreid. Zo heeft men ook de ver-
schillende soorten^ tandpasta-'in de mond
genomen.'- Daarbij bleek- al 'direct^ dat
tandpasta als zodanig geen''onontbeerlijk
middel • is 'voor de verzorging vari het, ge-
bit. Er zijn namelijk' -nog geen speciale
preparaten gevonden, die in tandpasta's
kunnen worden, verwerkt om een heilzame
uitwerking- op de conditie van' het gebit
te hebben. Wel is het een groot voordeel
van tandpasta, dat zij het' geregeld poet-
sen bevordert. Bovendien hebben de pas-
ta's een licht slijpende werking, wat het
poetsen heel wat gemakkelijker maakt.

Over de tandenborstels *schrijft de Con-
sumentenbond, dat de'.meeste merken, die
in ons land verkrijgbaar zijn, niet aan de
eisen voldoen. Alleen enkele dure merken
kunnen de toets van de kritiek doorstaan
Het goede model moet een kleine vlakke
borstelkop hebben, een rechte steel en
nylon haren, die geplaatst zijn in twee
hoogstens drie rijen.

Nu kleine sigaartjes zo in de mode

Hoogste echtscheidingscijfexs
op Maagdeneilanden
Het demografisch jaarboek 1960 van de
Verenigde Naties vermeldt dat de aarde

het midden van 1959 werd bevolkt door
2.907 miljoen mensen, dat is 412 miljoen
meer dan het voor het midden van 1950
vastgestelde aantal. Tegenover elk sterf-
geval staan bijna twee geboorten.
Ben kwart van de wereldbevolking woont
in de vier landen met de grootste bevol-
feing: China, India, de Sowjet-Unie en de
Verenigde Staten.

'In Noorwegen geboren kinderen hebben
volgens het jaarboek de grootste kans op
een lang leven, namelijk jongetjes 71 jaar
en meisjes 75 jaar. In N e d e r l a n d en
Zweden is het aantal jaren voor jongetjes
gelijk, maar dat voor meisjes 74.

De kansen op een lang leven zijn voor
pasgeborenen in Guinee het geringst. De
gemiddelde levensduur voor beide geslach-
ten is daar, volgens een in 1955 verricht
onderzoek, 30,5 jaar. Ook in Haïti is de
gemiddelde levensduur kort: 32,6 voor bei-
de geslachten. De cijfers voor Groenland
zijn 32,2 voor mannen en 37,5 voor vrou-
wen en voor India 32,45 voor mannen en
31,6 voor vrouwen.

Voor de gehele wereldbevolking- is 49,9
procent van het mannelijk en 50,1 van het
vrouwelijk geslacht. In Canada, Australië,
Nieuw-Zeeland, Midden-Amerika en het
grootste deel van Azië wonen meer man-
nen dan vrouwen.

De grootste 10 stedelijke gebieden zijn:
Tokio, 11.360.099; New-York, 10.694.633
Londen, 8.222.340; Los Angcles, 6.742.69"6;
Chicago, 6.220.913; Calcutta, 5.909.000;
Panjs, 4.823.252; Philadelphia, ,4.342.897;
Detroit, 3.762.360 en Cairo, 2.993.000.

De bevolking van Oost-Berlijn is ge-
stadig teruglopen van 1.189.074 in 1950
tot 1.085.000 in 1959. West-Berlijn steeg
van 1950 tot 1958 van 2.146.952 tot
2.230.800 en daalde in 1959 tot 2.211.349.

Van hen, die in 1958 zijn getrouwd, wa-
ren in Mexico 4246 bruiden onder de 15.
In de Verenigde Staten waren 26.234 brui-
degommen boven de 60. Het hoogste echt-
scheidingscijfer, 3,83 per 1000 inwoners
werd geconstateerd op de Maagdeneilan-
den.

komen is het wel aardig om te weten
hoe het met het nicotine-- en teergehalte
zit. Dan blijkt, dat in de kleine sigaartjes
meer teer en nicotine zit dan in sigaret-
ten. In de sigaartjes welgeteld gemiddeld
68,5 milligram teer per gram verbrande
tabak, tegen 54 milligram bij de sigaret-
ten en 6,3 milligram nicotine tegen 4,5 in
de sigaret. Toch zijn de sigaartjes ge-
zonder, doordat men daarbij niet snel de
neiging heeft om te inhaleren.

Zonnebrandmiddelen zijn in deze maan-
den veel gebruikte preparaten. Maar ver-
trouw er niet teveel op. Inderdaad absor-
beren ze een deel van het licht dat zonne-
brand veroorzaakt, maar door dat te
doen absorberen ze ook de stralen die
bruin maken. Dat Zonnebrandmiddelen
sneller bruinen is dus onzin, aldus, de
Kopersgids.

Ook' de- kwaliteit van roomboter is door
de Consumentenbond onderzocht. Gebleken
is, dat boter met blauwe opdruk '(het
rijksbotermerk moet blauw zijn) voldoet
aan dé hoogste eisen van smaak en geur.
Dit is de exportkwaliteit. Voorwaarde is,
Aat de naam van de handelaar op de ver-
pakking staat. Boter met groene opdruk
is wat minder, maar nog altijd goed.
Naamsvermelding is niet verplicht; wan-
neer deze er toch op staat is de boter als
regel wat beter.

De Consumentenbond bewijst door deze
huisvrouw en alle
goede diensten. De

goede raad, die in de Kopersgids word!
gegeven, is te uitvoerig om in dit beknop-
te bestek geheel samen' te vatten. De
gids is voor 75 cent bij de Bond (Den
Haag) verkrijgbaar. En er is echt geen
onderzoek voor nodig om te zien, of dit
geringe bedrag goed besteed is.

onderzoekingen de
andere gebruikers

Mensen en zaken
Sleur
3ij alle veranderingen, waaraan onze
samenleving onderhevig is, blijft een ding
precies hetzelfde: de Nederlandse voetbal
jaat weer rollen! Zondag a.s. treden de
mannen, die goud in hun benen hebben,
weer op het groene veld van eer en zij
zullen strijden voor het geluk van hun
lestuur, voor het prestige van de trainer,
voor het genoegen van de supporters en
ook een beetje voor hun eigen vermaalj.

't Is prettig dat we zo iets hebben. Lang-
zamerhand ga je genoeg krijgen van de
sleur, die het leven van alledag kenmerkt.
Ofschoon het leven verandert, steeds maar
weer opnieuw, kan men zich niet onttrek-
ken aan 'n zekere gewoontevorming. Of je
de dingen breed ziet, of 'n benauwde visie
op het wereldgebeuren hebt, ergens is er
sprake van een kringloop, een opeenvol-
ging van dezelfde gebeurtenissen, van de-
zelfde acties en reacties.

De spanning tussen Oost en West wekt
nauwelijks nog spanning op bij de mensen.
Zelfs als de controverse zich wat dichterbij
gaat afspelen en de Brandenburger Tor
druipt van de nattigheid, die Oostduitse
waterkanonnen kwistig spuiten, zeggen we.
na een paar dagen: Gebeurt er wat of ge- '
beurt er niets? Oorlog zullen ze heus niet'
om Berlijn maken!

We hebben al een mening over de ge-
zapige afloop van een conflict, dat een.
onderdeel van de zenuwenoorlog is, maar
waarvan niemand zenuwachtig wordt, 't.
Moest natuurlijk anders zijn, maar dat is
het niet. Het is eigenlijk triest, dat men"
zo kan gaan spreken over een machtsver-"
houding, die ons allemaal min of meer. de
adem moest benemen. Maar de -gewoonte _
heeft zich heer en meester getoond < en!
de spanning afgezwakt tot een mentaliteit,
die ons alleen naar het ochtendblad doet'
grijpen om te lezen hoeveel vluchtelingen
nog kans hebben gezien door het ijzeren
gordijn heen te breken. Want'daar is het'
wat anders, daar is er spanning genoeg, zo
veel zelfs dat de mensen er een kwestie
van leven of dood van maken.' Hier doet
ons dat niet zo veel. Wij zitten er bij als
het publiek bij een bokswedstrijd. Wij voe-
len de spanning en wij kijken van de een
naar de ander, maar innerlijk worden wij
niet geraakt.

En nu krijgen we gelukkig afleiding. Op
het juiste ogenblik komen ze binnen de
krijtlijnen, de brave borsten van" de
KNVB. Ze zullen de crisis om Berlijn doen
verbleken tot een burgermans ruzietje. Nu
is er werk te doen. Ajax en Feijenoord
gaan weer voetballen!

En wat de cirkelgang betre'ft, 'ach,
het is niet om een ongeluksprofeet te' zijn,
maar ook in dit voetbalseizoen zal er lief
en leed zijn, zullen er kampioenen en ver-
liezers zijn. Er zullen weer scheidsrechters-
met bierflesjes en zitkussentjes worden
gegooid, er zullen weer scheenbenen met
een akelig knappend geluid breken en er
zullen spelers geschorst worden voor zes
wedstrijden, voor zes maanden of voor het
leven. Want zo gaat dat in het leven.
Altijd wat anders en altijd hetzelfde. "

MOMUS

Onrustige Zenuwen?
Mijnhqrdt's Zenuwtabletten

Zeepost
Ver. Staten van Amerika: ss. „Nieuw'

Amsterdam, 20/8; ss. Flandre, 21/8 .en
ms. Black Hawk, 24/8. , - r

Argentinië: ms. Aldabi, 20/8; ts. Argehti-
na, 23/8; ms. Gap Prio, 24/8. " L '

Australië: ms. Dorset, 20/8; ms. Strath-
naver, 22/8; ms. Riederstein, 23/8. .. .

Brazilië: ms. Aldabi, 20/8; ms. Cap Frip,'
24/8. '-' "

Brits-Oost-Afrika: ms. -Europa, 24/8. ; ~.
Canada: ss. Arkadia, 20/8; ss. Rijndam,

22/8 en ms. Maakefjell, 24/8.
Chili: ms. Wien, 24/8.
Indonesië: ss. Höechst, 20/8.
Ned. Antillen: ms. Oranje Nassau, 22/8. '
Suriname: ms. Oranjestad, 23/8.
Unie van Zuid-Afrika en Z. W.-Afrika:

ms. Athlone Castle, 20/8; ms. Oranje-
fontein, 22/8 en ss. Steenbok, 24/8.

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

Werk van reclassering
Een vorm van sociale hulpverlening

De weergave van rechtszittingen en van politieverslagen, zoals er haast dagelijks
wel enige in de krant te lezen staan wekt bij de „outsider" vaak ergernis of onbè-
hagen. „Het recht moet zijn loop hebben", aldus reageert men en,men vraagt zich
wellicht met verwondering en min of meer geprikkeld af, hoe het mogelijk is
dat er voor zware vergrijpei^ — niet zelden, naar men meent — lichte straffen
gegeven worden. p;-, v

Het ,,oog om oog en tand om tand",, waar-
van o.a. nog de illustraties in de Gevan-
genpoort zijn te bezichtigen, is terecht
historie geworden. En toch, zo vraagt men
zich bezorgd af, worden we niet al te mild
en al te humaan in de strafrechtspleging?
Wordt niet té veel met de persoonlijkheid
van de dader rekening gehouden en te
weinig met de daad?

Het is een denkbeeld, geworteld in er-
varing, nauwgezette studie en sociale voor-
uitgang in vrijwel alle geledingen, dat
zware straffen zonder meer, d.w.z. zonder
de kennis te hebben omtrent de omstan-
digheden waaronder en de dader door wie
een misdaad werd gepleegd, zinloos en
daarom verwerpelijk zijn.

Zeker, iedere wetsovertreder zal die-
nen te weten dat, en in hoeverre hij de
wet heeft overtreden. Hij zal geconfron-
teerd moeten worden met de gevolgen en
eventueel ooit met de slachtoffers van zijn
daad. Hij zal ook boete moeten doen, om-
dat hij zijn medemens heeft aangetast in
zijnjbezit, zijn geestelijke of lichamelijke
gezondheid.

Reclasseren betekent dan echter niet of
althans niet meer: uit medelijden zich
daarna met de gevallen mens bemoeien,
zodat hij juist des te beter zal weten dat
hij een gevallene is, Het brandmerk van

,„door de reclassering geholpen worden"
kan de mens discrimineren en hem dus.
juist niet helpen. Hier spreekt men dan
terecht eerder van de-classering in plaats
re-classering. <}

Er zal veel meer nodig zijn om .de
zwakke plekken te ontdekken die de dader
tot zijn onsociale daad brachten.

Die zwakke pieken ontdekken en "op
grond daarvan over omstandigheden jen
persoon zo deskundig mogelijk voorlich-
ting geven aan de gerechtelijke autorit'ei-
ten tol heil van de dader, maar ook van
de maatschappij, is momenteel één van.de
belangrijkste taken van de reclasserings-
instanties. En tegelijk of onmiddel!jk daar-
na komt dan de tweede en minstens even
belangrijke taak: de delinquent (dat is hij
die het delict pleegde) helpen en begeleiden
op die punten, die zijn deraillering veroor-
zaakten of althans bevorderden. Soms kan
die hulp bestaan uit louter morele steun,
dan weer uit de bevordering en stimulering

Spit, Spierpijn]
•n Numatteche pijnen

wrfltt TT eveneens weg met

van de vormen van betere persoonlijke
relaties in gezin, werk en omgeving, een
enkele maal in het verlenen van materiële
bijstand.

Uiteraard werken de reclasseringsin-
stanties hier nauw_,samen met en verwij-
zen zij eventueel naar de gespecialiseerde
instanties. Met name noemen wij hier bij-
voorbeeld de gemeentelijke diensten voor
Sociale Zaken, de Volkscredietbanken, de
gemeentelijke diensten voor Huisvesting
en de instellingen voor Maatschappelijk
Werk. En het zal niemand meer verwonde-
ren, dat de verwijzing naar psychiaters
steeds vaker voorkomt. Want hoe vaak
komen juist niet zij in conflict met de .
maatschappij, die het contact met de an-
dere mens of nooit hebben kunnen vinden
of hebben verloren?

Er is ten aanzien van het moderne re-,
classeringswerk veel misverstand.,en-wan-
begrip, omdat het 'oppervlakkig ,.; bezien
zo'n zinloze bezigheid lijkt zich te interes-
seren voor — naar men vreest — onver-
beterlijke en hopeloze elementen in onze
maatschappij. En toch wordt dit werk ge-'
daan en — naar blijkt — steeds inten-,
siever.

Het is de bedoeling van de organisato-;
ren van de jaarlijkse Nationale Reclasse-
ringsdag, die op zaterdag 30 september
wordt gehouden, dat het begrip „reclasse-
ring" midden in ons volk gaat leven" en;

wordt.beschouwd als een bijzondere, nood-'
zakelijke vorm van sociale hulpverlening,

Daar kunt u heen
Vrijdag 18 t.m.
21.30 uur: film
Maandag BI en
21.30 uur: film
leden".
Woensdag 23 en
21.50 uur: film ,
Van vrijdag 18
14.30 uur: film
deren".

Monopole .
zondag ZO aug., 19 enk

lm weissen Rössl.
dinsdag 22 aug., 19 en,

„Schaduwen r uit «het .ver-"1

donderdag 24 aug., 19 en
.Fabriek van officieren"-.
t.m. donderdag 84 aug.:

„Vader, moeder en 9 kin-



- FAMILIEBERICHTEN

Voor de blijken van belangstelling en
medeleven ondervonden bij het zo plotse-
ling heengaan van onze lieve en zorgzame
man, vader, behuwd- en grootvader

PIBTER KOPER
betuigen wij u langs deze weg onze harte-
lijke dank.

Uit aller naam
' M. Koper-Mai s

Zandvoort, augustus 1961

Dankbetuiging '
Hierdoor betuig ik mijn oprechte dank
aan dr. Flieringa voor de goede zorg en
grote hulp, betoond tijdens en na mijn,
ziekte.

Mevr. A. Schaap-Zwemmer
Zandvoort, Van Ostadestraat 18

, Telefoondistrict Haarlem
De directeur van het Telefoondistrict
Haarlem brengt ter kennis van de
aangeslotenen, dat de telefoonaan-

- sluitingen in de Kostverlorenstraat,
Dr, Gerkestraat, Wilhelminaweg,
Koninginneweg, Van Ostadestraat,
Brederodestraat, Emmawegr v. Stol-
bergweg, Julianaweg, Haarlemerstr.,

-Weimarweg, Jan Steenstraat, Regen-
- - tesseweg, Haltestraat en Tolweg op

SS aug. 1961 wegens omvangrijke
kabelwerkzaamheden van 8 tot n

- uur kunnen sijn gestoord.
De aansluitingen m de Haarlemmer-

j straatp' Zandvoortselaan,' Kostver-
'i lorenstraat, Heijermansweg,' Kenne-
i. merweg, 't Huis in de Duinen, Tol-

weg', Wilhelminaweg, Koninginneweg ~
" Regentessewetf en Dr. Gerkestraat

- kunnen op 2// aug. 1951 om dezelfde
'" reden eveneens van 8 tot n uur zijn

gestoord.
De directeur,

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
- J. F. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kost-
verlorenstraat, telefoon 2499

r . ^ '
WIJKZUSTER:

S.', M. dé Wilde, Zeestraat '67, tel. 2720,

APOTHEEK:
19 t/m-'25< augustus: > •
"Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A. Wijnne
'Haltestraat 8, telefoon 2389

Nachtdienst van g 22 tot 8. uur 's morgens.
Alleen^ voor spoedgevallen.

Zondag 20 augustus . . L .*-
^Dlerèriarts J. Heek, Koninginneweg 51,
-Haarlem, telefoon 02500-13174.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein _ ', )

Zondag-20 augustus f ' ' ' ' ,."" '""' ^ •'
jSj.30 uur: Kerkdienst in de Duitse taal.
10 uur: ds. R. H. o'ldeman. , ; , , ,,

- - r:,r -. , - ' l' <~ •

NED, 'PROTESTANTENBOND; • *", ' tl
Brugstraat 15' ' ' ' ' ' ' * * ",l'
Zondag.20 augustus; - • -><"' ir
,-aO:30 uur:'ds. E. J.'iAlberts (n.h.) uit.

Amsterdam.. - - l '

.'-' r •> , . -
GEREFORMEERDE. KERK, Julianaweg
Zondag 20', augustus ''' •

Aerdenhöut/Bentveld (Kapel achter de
-Hervprmde Kerk, Leeuwerikenlaan):
9 uur:'ds. L. G. Pleijsant van Leeuwar-

- den.' '
Zandvoort: ' ' '

10.30 uur: ds. L. G. Pleijsant.
19 uur: ds. L. G. Pleijsant.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen" zijn .te, 6.30, 7.30, 8.30,

9.30 (hoogmis), 11 uur."
Bovendien avondmis te 19.30 uur.
De-H.H. Missen van 8.30, 11 en'19.30 u.
zijn vooral 'voor' de -gasten. _

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND'
Gedurende augustus" geen samenkomst.

l i i i * i
JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond 8 u. bijbelstudie in Gemeen-

schapshuis,, kamer 4, ingang Willemstr.

HUMANISTISCH" VERBOND
Zondag..20-augustus, 9.45 uur: radiotoe-
spraak'idoor de heer D. d'Angremond. On-
derwerp:'Tussen hoop en vrees.

Veer

familiedrukwerk

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg !,'• telefoon 2135

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

Te huur gevr.: GEMEUB.
ZOMERHUIS v. jong echt-
paar. Br. nr. 6301 Z.Crt.

BABY-COMMODE te koop
gevraagd. Franke, Schel-
penplein 8 achter.
FLINKE J O N G E N ALS
BIJRIJDER gevraagd.
Expeditie Weber, Gasthuis-
straat l, Zandvoort.

Te koop: witte rasz. pauw-
staart DUIVEN, geringd,
a ƒ 5,- p. paar. Tel. 3422.

Te koop: LUXAFLEX,
3,30 breed plnv 1,80 lang.
Noorderduinweg 2achterom

Te koop BROMMER Ty-
phoon, H,M.W. met, verz.
Zeestraat 28 boven.
Té koop: l BRUYNZEEL-
KEUKEN best. uit aan-
recht, glazenkasten en ser-
vieskasten.'
Zandvoortselaan 269.

Aangeb.: prima KOLEN-
HAARD ƒ 45. Tel. 3756.

Wie mist klein CYPERS
P.OESJE ?
Kostverlorenstraat 44.

trimmen
knippen

. wassen l/-u
bé boterhoven de haan

gedipl.
zandvoortselaan 325,
telefoon 02500-43459
PRIMA AARDAPPELEN
Zeew. Eigenh. ƒ 2,20; Frie-
se Blanken ƒ 1,90; Dore,
koken iets af ƒ 1,80; Dore-
drielingen f 1,30, alles per
10" kg franco thuis. Wij be-
stellen alleen dinsdag in
Zandvoort. JAC. SIKMA,
Vijfh.dijk 21, Vijfhuizen,
tel. 02548-327 of pakhuis:
Örappenierstraat 18 zwart,
Haarlem.
TIEN RIJLESSEN (a. 60
mm.) voor'ƒ 47,50 of ƒ6,50
p'.u.- Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen^ gratis., Theorielessen
m. "verkeerstllm. Erk. Rij-
school' „Dé Combinatie"',
Kruisstr. 39, Haarlem, te-

ïtefoon 02500-10008.-W '.*-'.:.

KLEIJN voor AUTO'S
'Keuze uit 50 auto's
Wisselende, voorraad -•

Onze garantie: DRIE
,," MAANDEN RIJDEN

'ZONDER KOSTEN!
Kleijn's Autobedrijf ,
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de'Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., • garantie
s -> Dagelijks geopend

•Geruwde Sure Gripp

GUMMI
HANDSCHOENEN
De beste! ƒ 2,95.

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en preparatie.
Telefoon Amsterdam 02C-
715797, Lutmastraat 89.

s el ƒ schilderen! \
>Losse oliegrondverf J

a ƒ 1,25 per kg.
. Ouderwetse GLANS- ]
VERF a ƒ 2,25 p. kg j

VERF voor BIN-
NEN- en- BUITEN
Ook verkoop van
TOKCONLAKKEN

; Dutra-verfmalerij:
; N.Z. Voorburgwal 25 j1 Amsterdam-G., telef. j
"243542,'naast Wijers

(Moderne Weur-
specialisten).

.~'Verzending door
geheel Nederland

GOEDE HAARD te koop,
Dru Jaarsma, wegens aan-
sch. gr. J. P. Thijsseweg 14

Weg. omst. te koop aang.:
VESPA G.L. 1960 en Aus-
tin Metropolitan SPORT-
WAGEN. Tel. 3935 na 6 u.

KOOPT BIJ DE VAKMAN
Ronde tafel ƒ 59,—
Eethoek (ronde tafel,

4 stoelen) ƒ215,-
Bankstel ƒ325,-
Bergkasten ƒ159,—
Gemakkelijk te betalen.
Woninginr. HEEME7ER
v. Ostadestr. 7a, tel. 3116

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

WIST U
dat 20%'korting op alle

stoomgoedexen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

GRATIS WASSEN
met een VELO-combmatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.'a. ƒ 179,-.
Waspoeder -er bij cadeau.'
Na; demonstratie bi] u thuis

• eéljj no</_8 *dagen proefwas-
sen en..~ geheel vrijblijvend
Tob 'niet 'langer met uw
oude • wasmachine. Wij ge-
ven een > hoge inrullwaai-de.
VELO, SCHOTERWEG 34
HAARLEMS , Vraagt „ een

"demonstratie aan" bij onze"
vertegenwoordiger
„VELO"-
Zeestraat 37, Zandvoort

U kunt het
toch niet

afschreeuwen...
wanneer U dé -goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het' publiek wilt bren-
gen. - Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door
dat het plaatselijk en fe-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die' sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg l

Van Dam's parfumerie
voor al uw

make-up-artikelen
HALTESTRAAT 53

MET EEN BRIL
Opticien A. G. Slinger
Gedipl. opticien
POSTSTRAAT 12, tel. 4395
t/o consultatiebureau
Leverancier
alle ziekenfondsen.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

Hier het vanouds bekend adres voor woninginrichting
Jabo-tapijt Bedden
Bouclé-tapijt Dekens
Cocos-tapijt Ledikanten
Desso-tapijt Vitrages
Moquette-tapijt Dobby
Viltzeil Damasten
Linofelt Velours
Linoleum Cretonnes

RAAMSVELD RAAMSVELD

Bankstellen
Eethoeken
Bergmeubels
Slaapkamers
Salontafels
Salonkasten
Theemeubels
ook via toonzaal

RAAMSVELD

opnieuw
overtrekken
van
ameublementen
Vakkundige
plaatsing
en
stoffering

RAAMSVELD
MEERSTRAAT 44, HOEK EMMASTRAAAT - HILLEGOM

Belt u even voor inlichtingen 02520-5057

Technisch hoogtepunt
gezellig middelpunt
Philips televisie 43 cm beeld ƒ 645,—
Zojuist verschenen geheel nieuwe Philips
T.V. automatic, 48 cm beeld ƒ 745,—
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,—

Uw oude radio of televisie heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. — Bezoekt met ons de giote toonzaal in Haarlem. Wij brengen
u gratis uit en thuis.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST F. H. PEN A AT
Kostyerlorenstraat 7, tel. 2534

Erkende Autorijschool „Zandvoort"
Tho -beckestraat 17 - Telefoon 3283

V E R H U U R VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

R O N D R I T T E N
i., door de Amsterdamse tuinsteden

en werkgebieden
O vertrek dagelijks (tot en met nt sept.) van:

Reisbureau Cebuto, Damrak 7; 10.45, 12.45 en
14.45 uur.
N.Z.H. Autobusstation Marnixstraat/Elands-
gracht: 11.00, 13.00 en 15.00 uur..

d tarief:
- rondrit ƒ1,70 (ƒ1,00)
— rondrit + rondvaart ƒ 3,00 (ƒ 1,85)

, — retour , Haarlem-Amsterdam
(bus naar keuze) +. rondrit ƒ 2,50 (ƒ1,55)

— idem -l- Tondrit + rondvaart ƒ 4,00 (ƒ 2,40)
() =: voor kinderen t/m 12'jaar)

G Na afloop mogelijkheid van een aansluitende
, ltRONDVAART.jmet Rederij Boekei door
, de grachten en havens.-

2. door Zuid-Kennemerland
D vertrek op werkdagen (t/m 16 sept.) van:

— Haarlem Tempeliersstraat: 10 en 14 uur
( — Haarlem Stationsplein: 10.05 en 14.05 uur
'' — Amsterdam Autubusstation Marnixstrsat/

Elandsgracht: 9.20 en 13.20 uur
— Zandvoort Autobusstation (tot en met

2 september): 13.30 uur.
G Tarief: van Haarlem uit ƒ 2,50 (ƒ 1,25)
' van Amsterdam uit ƒ 3,50 (ƒ 1,75)

van Zandvoort uit ƒ 3,00 (ƒ 1,50)
j C) = kinderen t/m 9 jaar.

Inlichtingen en folders:
Npord-Zuid-Hollandse-Vervoer Maatschappij n.v.
Hoofdkantoor Haarlem, Leidsevaart 396 (tele-
foon 02500-38940, toestel 23)
Amsterdam, Marnixstraaf' (tel. 020-245337)
Leiden, Stationsplein (tel. 01710-22790)
Den Haag, Stationsplein H.S. (tel. 070-601527)
en de Cebutokantoren te
Haarlem, Gr. Houtstraat 124 (tel. 02500-20033)
Den Haag, Groenmarkt 36a (tel. 070-180640 en
117666)
Amsterdam, Damrak 7 (tel. 020-246340). .

OPLEIDING
Middenstandsdiploma
piaküjk diploma boekhouden, enz. door
H.W.I. en Ond. Ver. L. Coster

Inl. en pïosp. Antomdes, Engelb.str. 4, Zandvoort
Lijst van geslaagden Secr. Florapl. 19, Haarlem

ABONNEERT U
ov de

ZANDVOORTSE COURANT
Achtenveg l - Telefoon Z155

examen 1962
DONDERDAGAVOND, 14 SEPTEMBER a.s.
beginnen om half acht de nieuwe lessen. Oplei-
ding in elf maanden, een lesavond per week.

^Inlichtingen donderdagavond van half acht tot
'negen aan de Julianaschool, Brederodestraat 15,
Zandvoort

N. J. Th. Schmidt, Kon. Wilhelminalaan Jh
tel. 02500-S0820, b.g.g. 1J,50G.

ZEISS
PUNKTJIL GLAZEN
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Voor ziekenfondsleden op voorschrift vast-
gestelde vergoeding op montuur en glazen
geheel zonder kosten.

's Avonds geopend van 8-9.30 uur

Oud-Zandvoort Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj.W. R. de Haan en R. C. Hakker

Prijs f 4,«S

T. . TT -
KOCllt U Sl

Verkrijgbaar bij: Boekhandel Bakels, Kerkstraat 31
Boekhandel Esvé, Grote Krocht 17
Bockh. Koper-Koreman, Tolweg 18
Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg
Boekhandel v. Petegem, Kerkstr. 28
Eerste zan<Jvoortse Papierhandel,

12

f ' ,

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS 611
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150

!*



RADIO EN TELEVISIE
WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64. telefoon 2914
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

PHILIPS
ERRES
BLAUPÜNKT

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU I. KEUR Vakkundige en snelle

REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

Duif Gordon sherry is
iets heerlijks. De geur

alleen al brengt je in
de Andalusische bfeer
van zon, dans, ficsla.

Duff Gordon
is werkelijk

de beste sherry
die ik ken.

Klinken met Duff
Gordon heeft aparte
charme. Haar warme
kleur, vriendelijke geur
en koele smaak maken
je blij.
DutT Gordon
kweekt
vriendschap en(
imaakt altijd
naar meer.

ü SHERRY
* uit een wereldberoemd huis!

, XMSITERDAM

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

MONOPOLÏ
Kassa geopend:
dagelijks 12.30—15.00 en 18.00—22.00 uur

VRIJDAG 18 t/m ZONDAG 20 AUGUSTUS
Aanvang 19.00 en 21.30 uur

De nieuwste verfilming in sprankelende
kleuren van de wereldberoemde operette

lm weissen Rössl
Peter Alexander - Waltraut Haas. Alle leeft.

MAANDAG 21 en DINSDAG 22 AUGUSTUS
Aanvang 19.00 en 21.30 uur

Adrian Hoven - Willy Birgel

Schaduwen
uit het verleden
(Arzt aus Leidenschaft)
Het geluk van een jong geleerde, be-
dreigd door laster en chantage. 14 jaar.

WOENSDAG 23 AUGUSTUS en
DONDERDAG 24 AUGUSTUS
Aanvang 19.00 en 21.30 uur

Carl Lange - Horst Frank • Peter Carsten

Fabriek
van officieren
Naar het gelijknamige boek van Hans
Helmut Kirst, schrijver van 08/15. 18 jr.

VAN VRIJDAG 18 AUGUSTUS
tot en met DONDERDAG 24 AUGUSTUS *

ledere middag 14.30 uur een vrolijk va-
kantieprogramma voor alle leeftijden!
Heinz Erhardt - Camïlla Spira

Vader» moeder en
9 kinderen

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant
O Verschijnt 2 x por ws«k
9 Dus actueel
9 Objectief-kritisch
O Vaste medewerkers

Wordt gelexen door het groot-
ste deel van hot Zandvoortse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneert U dan NU!

*
De Zandvoortse Courant
Telefoon 2135

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkera-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khakl en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Sdraiten
KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2300

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak In:
Moderne KAPSTOKKEN v.a. 8,95
THEEBEURZEN vanaf 7,95
6 TAFELMESSEN vanaf 4,95
NAAIDOZEN vanaf 3,95
BOEKENREKKEN vanaf 3,75
COURANTSTANDAARD v.a. 2,98
ZEILWRIJVERS 14,95
STRIJKPLANKBEKLEDING

vanaf 2,95
PEDAALEMMERS vanaf 9,75
STRIJKTAFELS vanaf 25,95
LIEBHERR KOELKASTEN

vanaf 398,—
Edy wasmachines en centrifuges
Luxaflex-gordijnen, speelgoederen,
Sola-artikelen.

SWALUESTRAAT 9 - TEL. 2418

Dames, doet in deze dure tijd uw voordeel bij

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gram riblappen 2,75
500 gram mooie ossenlappen vanaf... 2,10
Voor de boterham:
100 gr. ham en 100 gr. gek. worst 0,85
100 gr. pekelvl. en 100 gr. gek. worst 0,75
150 gram gehakt 0,55
150 gram pork 0,50
150 gram ham 0,90
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gram pekelvlees 0,75
250 gram gekookte worst 0,85
250 gram leverworst 0,70
Soeppakket l,—
l busje weense worstjes 0,88
Ook voorradig Ie kwal. diepvries-kuiken*

KOELKASTEN
ALASKA, 120 liter, compressor-
systeem, verlaagd in prijs: thans
ƒ 398,— of ƒ 20,— p.m.
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2834

WATERDRINKER KOOPT ALLES
Zolderopruimingen, meubilair en andere
goederen enz. U belt, wij komen.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2283

• ACCOUNTANCY
• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES
Lid. Nat. Asa. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-oons

Belangrijke
TELEFOONNUMMBRS
EN ADRBS3SN

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen noodgevallen)

3000 Brandmelding

2345 Gemeente-secretarie

2262 Informatiebureau VreemdeUngenvtr-
keer, kiosk Raadhulsplein.

42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rjnfco", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvê, Gr. Krocht 17.

2135 Q-ertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48

B«st«lt bij onae varkopers

TELEFOON 2684

zo'n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
Bij «Ik ontbijt la dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-
lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN In uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Heel 't gezin heeft
belangstelling
voor de
ZANDVOORTSE
COURANT
Profiteert van de
publiclteitswaarde
die daarin
gelegen is
De lezers van
ons blad weten
dat wonen in
Zandvoort
mede betekent:
de Zandvoortse
Courant lezen!
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote' keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en ORAFWERK.

Bediening, prijs
tevredenheid!

en kwaliteit, stemt ieder tot
Ziet onze etalage!

Itallö zegt "proost'

met

STOCK BRANDY '84

de wereldvermaarde Brandy

U drinkt het "puur", ook als pousse-café,
óf als long drink met soda, cola of tonic.

Per fles van
0.7 liter

15.-

STOCK
Italia

STOCK is het Italiaanse wereldmerk voor Brandy '84.
Vermouth, Aperitivo Rosse ea uitgelezen Likeuren.

In ZANDVOORT verkrijgbaar bij:
Wljnhandel LEFFERTS, Zeestraat 44, telef. 2254.
HOOIJ'S Wijnhandel, Potgieterstraat 26 hoek Hel-
mersstraat, tel. 3913
In BENNEBROEK verkrijgbaar bij:
STENEKER'S Wijnhandel, Zwartewag «0-t2, tél*-

• loon 6227,
In HAARLEM verkrijgbaar bij:
Slijterij JOS VAN BALEN, Kruisweg 18, t«l. 11416

Wagenweg 14, tel. 15967
Wljnhandel E. H. J. BURGERS & ZOON, Schoter-

.-weg 6, tel. 56282; Tesselschadepleln 6, tel. 62408
Slljterij-Wijnhandel A. CORVER, Lange Veer-
atraat 30, tel. 19889.
N.V. Wijnhuys „DE GULDE DRUYF" Grote
Markt 4, telefoon 10134.
C. van Hees, Wijnhandel „OPORTO", ZIJlweg hoek
Ruychaverstraat 2, tel. 16802.
N.V. Wijnhandel W. JAGER GERLINGS v/h Fa.
J. H. Enschedé, Spaarne 86-92, teL 10112.
Wijnhandel OKHUYSEN, Qierstraat 34, telefoon
10877-16276.

Wijnhandel „D'OUDE VOS", Kleine Houtstraat 56,
telefoon 16510.
Wijnhandel „DE ZYLPOORT", firma P. Beaufort,
Kinderhuisvest 47-51. telefoon 10717.
Slijterij J. M. VERSCHUREN, Van Oosten de

Bruijnstraat 175
HOOIJ'S Wijnhandel
Ged. Oude Gracht hoek Kleine Houtstr. 57, tel. 13676
Leidsevaart 132 hoek Leldsestraat, tel. 17993
Amsterdamstraat 64 tegenover de kerk, tel. 12612
Kleverparkweg 24 tegenover de kerk, tel. 60997
Rijksstraatweg 8 bij Soendaplein, tel. 51481
Rijksstraatweg 242 bij Jan Gijzenbrug, tel. 56757
Marsmanplein 35 Winkelcentrum Delftwijk,

tel. 63301
In HEEMSTEDE verkrijgbaar bij»
Slijterij en Wijnhandel „DE KASTANJEBOOM",
Fa. H. Schouten, Binnenweg 59, telefoon S8162.

In OVERVEEN verkrijgbaar bij:
HOOIJ^S Wijnhandel, Bloemendaalseweg 337 bij
Ztjlweg, tel. 15123
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ZANDVOORTS E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT
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UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

K.W.Jlf.V-races

Nationaal en internationaal
znotorgedrenn op het circuit

J.l. zondag werden op het circuit nationale en internationale motorraces gehouden,
georganiseerd door de K.N.A.C. De publieke belangstelling voor de wedstrijden was
niet groot. De races verliepen zonder een enkel ongeval. Een zeldzaam verschijnsel.

Klasse BO cc, 6 ronden = 25,158 km
In deze klasse nam" de favoriet Neeleman
uit Bergschenhoek met zijn Itom direct de
leiding.- Na een ronde had hij al een voor-
sprong van bijna 200 meter op zijn voor-
naamste mededingers. Neeleman werd on-
bedreigd winnaar. Zijn snelste ronde was
2.39.8 min., hetgeen neerkomt op een ge-
middelde snelheid van 94,460 km.

De uitslagen luiden: 1. Neeleman,
17.15.5 min. (gem. snelheid 87,460 km);
2. De Vos, Amsterdam, 17.29.6 min.;
3. Zoombelt, Oldebroek, 17.43.6 km.

Klasse 125 cc, 7 ronden = 29.S51 km
In deze strijd kregen drie rijders een lian-
dicap van resp. 10, 60 en 90 sec. Bén van
hen, Huberts uit Den Haag, die met zijn
Honda anderhalve minuut later startte
dan de rest, zorgde voor een interessante
strijd. Vrijwel iedere" ronde steeg hij ésii
of twee plaatsen. In de voorlaatste ronde
stond hij op de vierde plaats. In de laat-
sta ronde werd hij tweede achter Bras,
die als eerste over de finish ging. Da
Utrechtenaar Ton eindigde op de 3e plaats.

De uitslagen luiden: J. 3. Bras Jr., As-
séndelft, Ducati, 16.01.6 min., gem. snel-
heid 109.884 km; 2. J. Huberts, Den Haag
Honda; 3. R. K. Ton, Utrecht, Rokato. De
snelste ronde was voor Huberts in 2.02
min., gem. snelheid 123,727 km.

Klasse 250 cc, 8 ronden = 33.544 km
Ook in deze klasse kwam Hubert uit. Hij
moest opnieuw met een handicap van 90
seconden starten. Hoppezak en Van Son
mochten 55 seconden eerder weg. Waar

(de jury waarschijnlijk niet op gerekend
had, was het goede rijden van Buitenbo.3
uit Leiden en de Amsterdammer Muller.
Het viel voor de handicaprijders niet mee
de kopgroep in te halen. Alleen Huberts
slaagde er in hen — in de 7e ronde —
voorbij te streven.

De uitslagen luiden: 1. Huberts, 15.22.5,
gem. snelheid 130,906 km; 2. W. Buiten-
bos, Leiden, Aermachhi, 16.22.6, gem.
snelheid 122,901 km; 3. J. Muller, Am-
sterdam, N.S.U.. De snelste ronde
Huberts in 1.52.4 = 134,295 km.

Klasse 350 cc, 8 ronden = 33,544 k
Ook in deze klasse kwam Huberts uit. Hij
mige rijders een handicap. Vogelsang
startte 85 seconden later dan de overige
deelnemers. In de kopgroep, die dicht bij
elkaar bleef, werd fel gestreden om de

„eerste plaats. Van Son_ maakte een goeda
kans, maar hij werd sgeslagen door d<?
debutant Arns, die op zijn beurt het hoofd
moest buigen voor Vogelsang.

De uitslagen luiden: 1. J. Vogelsang,
Amsterdam, Norton, 15.59.2, gem. snel-
heid 126,820 km; 2. J. F. A. Arns. Nij-
megen, B.S.A., 17.40.4; 3. J. J, Slierings,
Haarlem, Norton Snelste ronde: Vogel-
sang in 1.53.7 = 132,759 km.

Klasse 500 cc, 8 ronden = 33,544 km
In deze ontmoeting kregen twee rij-

ders een handicap van 16 en 32 sec. De
Hagenaar Huberts met een 250 cc Honda
kreeg een handicap van 62 sec. Deze ach-
terstand was wel bijzonder zwaar. Toch
behaalde Huberts nog een vierde plaats.
Vogelsang en Peeperkorn wisten hun han-
dicap snel te overwinnen. De Haarlemmer
Smit wist zich echter tussen deze twee
rijders in te nestelen en slaagde er in be-
slag te leggen op de tweede plaats.

De uitslagen luiden: J. Vogelsang, Am-
sterdam, Norton, 15.28.6," gem. snelheid
130.043 km; 2. C. Smit jr., Haarlem, Nor-
ton; 3. P. Peeperkorn, Heemstede, Nor-
ton. De snelste ronde reed Vogelsang in
1.53.4 = 133,110 km.

Tot nationale juniorkampioenen werden
hierna uitgeroepen Van Koeveringe, 50 cc;
Bras Jr., 125 cc; J. Schuld, 250 cc; L.
Gadellaa, 350 cc en C. Smit, 500 cc.

Klasse 50 cc, internationaal, ~~
18 ronden = 75,464 km
In deze internationale ontmoeting waren
de Nederlandse deelnemers niet opgewas-
sen tegen de suprematie van de Duitse
rijders. Anscheidt nam direct na de start
de leiding. In de achtste ronde werd hij
enkele ogenblikken door zijn landgenoot
Roscnbusch bedreigd, maar Anscheidt wist
hem af te schudden. Hij ging als eerste
over de eindstreep en legde daarmee be-
slag op de Coupe d'Europe.

De uitslagen lulden: H. G. Anscheidt,
Duitsland, Kreidler, 42.56.5, gem. snel-
heid 105,454 km; 2. H. R. Rosenbusch,
Duitsland, Tomos, 43.08.2 = 104,970 km;
3. W. Gedlich, Duitsland, Kreidler, 43.28.4
= 104,166 km; 4. C. A. van Koeverin-
ge, Bunnik, Kreidler, 44.30.6 = 101,737
km; 5. C. van Dongen, op l ronde; 6. D.
Kramer, Duitsland, K.D.W., op l ronde.

Verdronken in zee
Tijdens het zwemmen In zee is zondag-
middag, ter hoogte van de Zeestraat, de
£3-jarige Anton Harnismacher uit Essen
verdronken. De Duitser was met enkele
vrienden, aan het zwemmen en verdween
onverwacht onder water. Het stoffelijk
overschot van het slachtoffer is nog niet
gevonden.

Bevestiging
ds. P. J. O. de Bruijne

De gereformeerde predikant ds. P. J. O.

de Bruijne uit Zaandam, beroepen in de
vacature van ds. A. de Ruiter, die vorig
jaar is overleden, zal zondag 3 septem-
berf a.s. in de Gereformeerde Kerk aan

de Julianaweg worden bevestigd.
De bevestiging zal geschieden door zijn

zoon ds. C. W. de Bruijne uit Vries in

Drente.

Ds. de Bruijne werd op 9 maart 1903
in Leiderdorp geboren. Hij bezocht het
gereformeerd gymnasium in Kampen en
studeerde daarna aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam, waar hij in januari 1928
zijn kandidaatsexamen theologie aflegde.
Ds. de Bruijne werd. op l juli van datzelf-
de jaar bevestigd als predikant van de
Gereformeerde Kerli van Vrouwenpolder-
Gapinge op Walcheren. Op 9 april 1933
verwisselde ds. de Bruijne deze kerk met
die van Uithoorn, vanwaar hij op 5 mei
1946 naar die van Drachten vertrok. Sinds
8 oktober '50 is ds. de Bruijne voorganger
van de Gereformeerde Kerk van Zaan-
dam.

O.B.S. berekende

14,4 miljoen Nederlander*
over twintig jaar

l januari 1981 zal Nederland 14,4 miljoen inwoners tellen, als men het jaarlijks
emigratie-overschot op 10.000 mensen stelt en 14,15 miljoen inwoners als dit over-
schot 20.000 personen per jaar zou bedragen. Dit blijkt uit berekeningen over de
toekomstige loop van de Nederlandse bevolking (1961-1981), ,die in 't maandschrift
van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn opgenomen. ,

De cijfers betreffen een periodieke herzie-
ning van een voor de Organisatie voor de
Europese' Economische Samenwerking op-
gestelde bevolkingsprognose, die eind '59
plaatsvond.

Op l januari 1961 had Nederland bijna
11,56 miljoen inwoners. Voor l januari
1966, 1971 en 1976 worden, zonder aftrek
van emigratie-overschotten, bevolkings-
totalen berekend van ruim 12,28 miljoen,
13,01 miljoen eni 13,81 miljoen.

* Voor het jaar 2000 komt men op gron'l
van de berekeningen op een bevolkings-
aantal van 17,5--18 miljoen. Van mec-r
belang dan het eindcijfer is echter de lijn
waarlangs de verdere groei zal verlopen.
Op grond daarvan zal namelijk moeten
blijken in hoeverre na een voorlopig nog
voortgaande toeneming van de Nederlan-1-
se bevolking een geleidelijke stabilisatie
van het inwonertal valt te verwachten.

'Rekening houdende met de natuurlijke
groei en bij gelijk blijvende beroepsper-
-centages, zal de totale beroepsbevolking
in de komende twintig jaar van ca. 4,2
miljoen tot 5,5 miljoen personen toenemen
ofwel gemiddeld met 65.000 personen per
jaar. •

'Bij een permanent emigratie-overschot
van 20.000 per jaar en volledige realise-
ring van de correctie voor toenemend dag-

onderwijs zou de toeneming l miljoen in-
plaats van 1,3 miljoen bedragen en het ge-
middelde per jaar dalen tot 50.000. Deze
gemiddelden zullen voor de opeenvolgende
vijfjaarlijkse perioden niet constant zijn

Zo zullen in de komende jaren de hoge
na-oorlogse geboortegangen in de beroeps-
bevolking worden opgenomen. ' Dit bele-
kent dat voor 1961-1966, emigratie enz
buiten beschouwing gelaten, rekening
moet worden gehouden met een grotere
toeneming, namelijk van ca. 400.000 in to-
taal ofwel een gemiddelde van 80.000 per
jaar.

Bij een maximale correctie voor migra-
tie en voor toeneming dagonderwijs zou
dit gemiddelde dalen tot ca. 65.000. De
omvangrijke opneming van jeugdigen in
de beroepsbevolking zal in de eerstkomen-
de jaren mede tot een verjonging lelde a.

Geen trekhonden meer
Na l januari 1962 zal het gebruik van
trekhonden verboden zijn. De trekhond-
wet,_ .die het gebruik van trekhonden
onder bepaalde voorwaarden nog toestaat,
wordt op die datum ingetrokken. '

Dit besluit, gebaseerd op de wet op de
dierenbescherming, werd heden in het
staatsblad gepubliceerd.

Zvm. voetbalde tegen Ripperda

Eén doelpunt te weinig
voor een gelijk spel

In een. vriendschappelijke ontmoeting heeft het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
j.l. zondag op eigen terrein met 3-4 verloren van Ripperda uit Haarlem. Een pun-
tenverdeling die de krachtsverhouding tussen beide elftallen goed weergeeft.

In de eerste helft van de ontmoeting wis-
ten de partijen elkaar volledig in even-
wicht te houden. Zandvoortmeeuwen en
Ripperda waren afwisselend in de aanval
en de verdediging. Paap, Visser en links-
buiten Koper, slaagden er in verscheidene
malen tot het doelgebied van Ripperda
door te dringen. Maar verder dan de voe-
ten van de keeper kwamen hun schoten
niet. Het eerste gedeelte van de wedstrijd

Collecte voor fonds

Op zaterdag 26 augustus a.s. zal in Zand-
voort en Bentveld een grote straatcollec-
te ten bate van het Koningin Wilhelmina-
fonds voor de kankerbestnjding worden
gehouden.

Het bestuur van de afdeling Zandvoort
van het Koningin Wilhelminafonds doet
een dringend beroep op de inwoners 'en
badgasten van Zandvoort om deze collec-
te te steunen.

De kankerbestrijding kost jaarlijks mil-
joenen. Daardoor wordt reeds veel leed
voorkomen! en lijden verzacht. Toch wor-
den jaarlijks in Nederland nog ongeveer
18.000 sterfgevallen, veroorzaakt door kan-
ker.

De kankerbestrijding moet dus met
kracht worden voortgezet en uitgebreid.

Zij rekent daarbij op de steun van
alle Nederlandse instanties en van de ge-
hele bevolking.

Geluid aan banden

Onlangs is in de Nederlandse Staatscou-
rant een beschikking van de minister van
Verkeer en Waterstaat gepubliceerd,
waarbij de sedert 1958 van kracht zijnde
keuringseisen voor bromfietsen en losse
hulpmotoren opnieuw • worden vastgesteld.

De belangrijkste wijzigingen van de.keu-
ringseisen betreft de normen voor de^ma-
ximum voortgebrachte geluidssterkte. \ <

Geen grotere geluidssterkte zal voortaan
mogen worden voortgebracht dan 75 deci-
bel; na één jaar zal deze norm worden
verlaagd tot 74 dB, op een later te bepa-
len tijdstip tot 73 dB. Deze bepaling tr,eedt
op l oktober a.s. in werking en sluitwaan
op het onlangs in het Wegenverkeersre-
glement opgenomen voorschrift: „Geen
geluid mag worden voortgebracht, hetwelk
een door de minister vast te stellen, in
de Nederlandse Staatscourant bekend te
maken sterkte, te meten op een door de
minister vast te stellen en eveneens in de
Nederlandse Staatscourant bekend te ma-
ken wijze, te boven gaat", (artikel 80a,,lid
2 onder h). < r -

Volgens artikel Sla van het Wegenver-
keersreglement, kan de politie, als zij.dat
wil, "'ook nu reeds optreden tegen -het
„onnodig geluidshinder veroorzaken", door
bromfietsen.

Voetbal Itef, en ie&d
Mijn totoformulier was verknoeid.

Zo',, vrienden, de voebballerij is weer be-
gónnen en dat betekent meteen: spanning,
vreugde en verdriet. Ik moet u zeggen dat
tante Agaat mijn voetb'altoto - totaal ver-
keerd heeft ingevuld, Dat vind ik wel de
voornaamste teleurstelling van de eerste
voetbalzondag. Zij heeft '.namelijk niet de
kleine lettertjes op de achterzijde van het
formulier kunnen lezen. Bij nader inzien
kan geen enkel zinnig mens wijs worden
uitj deze microscopisch kleine lettertekens.
Ikiyraag me af hoeveel mensen het lees-
glas zullen hebben gehanteerd. In ieder ge-
val, was mijn totoformulier grondig in de
knoei geholpen. Tante Agaat had namelijk
twee-kolommetjes ingevuld en ik twee. Nu
mocht ik dus tweemaal meespelen met de
extra premie. U weet wel, die gelijke spe-
len,- waarvan je er per twee kolom vijf
mag uitkiezen. Hupsakee, tante kruist alle
dertig vakjes aan. Later zag ik dat, maar
toen had ze 't formulier al weggebracht.Ze
was nog verontwaardigd ook toen ik 't
haar zei. „Dan heb ik er zeker vijf goed!"
zei'ze nog. Ach, ze snapt er niets van. Vol-
gende week doe ik 't alleen.
, 'Andere teleurstellingen liggen bij . de
voetballerij zelf. Natuurlijk ia er overal
lief (en leed. De winnaars van vandaag zijn
de verliezers van. volgende week en omge-

keerd. Dat is heel normaal en dat houdt
de belangstelling gaande. Als iedere club
altijd alles won, was er voor die club niet
alleen nleta meer aan, maar voor de an-
dere ook niet, want die zouden wel eens
met eea gevoel van doffe berusting het
veld kunnen betreden. Hetgeen de sport
en het voetbalpeil niet ten goede komt na-
tuurlijk. Als ik het achteraf eens rustig
bekijk, schijnen de mannen met de gouden
benen goed hun best te hebben gedaan. Zij
hebben beantwoord aan datgene wat de
fans eisen en dat is heel wat. Ik ben min-
der goed te spreken. (Ik kom maar steeds
terug op m'n voetbal toto). Ik vind het bij-
voorbeeld jammer (voor m'n derde kolom)
dat DWSa en MW niet gelijk hebben ge-
speeld, dat Sportclub Enschede niet van
Volendam won en dat Haarlem van Alk-
maar verloor. Dan had ik er dertien goed
gehad. Je kan 't de jongens ook niet van
te voren zeggen, want dan is er wel een
ander, die roet in het'eten gooit.

Ik blijf nog even bij de sport. Een toe-
schouwer bij de wedstrijd Vitesse-DFC te
Arnhem, gooide een- bierflesje het veld in.
Hij mikte bijzonder slecht, want hij raak-
te niemand. Ergens anders zag een voet-
baller zijn ijverig zwoegen en sjouwen be-

werd afgesloten met een dubbel-blanke
stand.

Het eerste doelpunt in de doelpunten-
rijke tweede helft kwam van het hoofd
van Koper; een fraaie voorzet van Stob-
belaar stelde hem hiertoe in de gelegen-
heid.

Even later stond de aktieve Koper op-
nieuw voor het doel van de tegenstander,
maar nu was het fortuin hem minder gun-
stig.

Zeven, minuten na het eerste doelpunt
van Zvm. sloeg Ripperda terug. Rechts-
binnen Metjox scoorde de gelijkmaker. De
voetballers uit de Bloemenstad kregen nu
de smaak te pakken. In de 17e minuut
van de tweede helft scoorde Houtkamp
het tweede doelpunt voor Ripperda. Albert
Peters bracht korte tijd later het derde
doelpunt op zijn naam en in de 32e mi-
nuut liet Burghout het leer achter doel-
man Ter Wolbeek in het net verdwijnen.
De Haarlemse voetballers lieten hieina
weten dat 't schuttersfeest, wat hun aan-
deel betrof, geëindigd was.

Zandvoortmeeuwen maakte van het uit-
blazen van Ripperda een nuttig gebruik.
Na een hoekschop van Schultz, zette Ko-
per zijn hoofd weer onder het leer en de-
poneerde de bal met een fraaie boog ach-
ter de keeper van Ripperda. In de 41e mi-
nuut was hij weer present " en scoorde
voor de derde keer voor zijn club. De
stand was toen 3-4. En daarbij bleef het.

Ripperda verdedigde zich uitstekend en
stond geen gelijk spel toe.

loond met een kaakslag, die hem van het
publiek uit werd toegediend. Een publieke
kaakstomp dus. De dader c.q. kaakslag-
toediener, was niet zo flink zich te melden
of zelfs maar af te wachten of die voet-
baller nog wat terug te doen had.

Overigens lijkt mij de vermenging van
voetballen en boksen weinig geslaagd. Als
't er heet toe gaat, weet je op den duur
niet meer waar Öe klappen vallen. Ik zou
zeggen: laten we het wel mooi houden,
vrienden voetballiefhebbers. , .

Tenslotte nog een narigheidje. In Ven'o
ging bij 'n ere-divisiewedstrijd de scheids-
rechter tegen de grasmat. Niemand telde
hem grimmig uit, daar was iedereen te ver-
baasd voor. De arme man had kuitkranrp.
Zulke dingen gebeuren. De stakkerd hao
nog net tijd de wedstrijd — zoals dat heet
— „dood" te fluiten, voor hij op z'n rug
ging liggen. Had hij dat niet gedaan, dan
was de weg geopend tot de volledige chaos
want dan was alles mogelijk geweest. U
begrijpt, vrienden, wat een narigheid dat
weer was geweest voor de gekwelde KNVB
die juist heeft verordineerd dat protesten
niet meer zijn toegestaan in de ere-divisie.
Alles komt nu neer op de scheidsrechter.
Van de andere kant is dat eigenlijk wel
goed. „ERE"-divisie en protesten
dat klopt natuurlijk niet.

Volgende week reken ik op jullie mede-
werking in zake mijn toto, Koen, Sjakie
en Loutje en Dicky en Willem. (Maar
Tante Agaat moet eerst cursus lopen, voor
ze weer aan m'n formulier mag komen).

BARTJE.

Stichting gaat verhuizen
In november krijgt de stichting „Nieuw-
Unicum", die een verpleeg- en revalida-
tiehuis voor invaliden en chronisch zie-
ken exploiteert aan de Herenweg (Kenne-
merduin) in Heemstede een. ander onder-
dak en wel in huize Bloemenhoeve, ook
aan de Herenweg. „Kennemerduin" zal nl.
worden afgebroken om plaats te maken
voor een gereformeerd bejaardencentrum.

De stichting heeft ook de hand kunnen
leggen op een aangrenzend terrein, zodat
de verpleegden evenals nu het geval is zo-
veel mogelijk buiten kunnen zijn. Bloe-
menhoeve heeft net als Kennemerduin een
capaciteit voor vijftig patiënten, allen
jongens en mannen.

De stichting blijft echter nieuwbouw als
het belangrijkste punt van het program
beschouwen. Plannen om een geheel nieuw
en modern ingericht revaliditeitscentrum
te doen bouwen op een stuk grond aan de
Zandvoortselaan, nabij de afgebrande ma-
nege, verkeren m een vergevorderd sta-
dium. Bedoelde grond, die eigendom is van
jhr. Quarles van Ufford, is de stichting
toe'gezegd. De architecten W. Kelder en A.
van Ancum uit Bussum hebben een ont-
werp gemaakt voor het nieuwe gebouw.

Verkeersongevallen

Zaterdagavond vond op de oprit van bad
„Riche", een aanrijding plaats tussen een
auto en een bromfiets. De bromfietser viel
en liep schaafwonden aan handen en ge-
zicht op; ook de duopassaglere kreeg lichte
schaafwonden. De bromfiets werd bescha-
digd.

De bestuurder van de auto had geen
voorrang verleend.

J.l. zondag vonden twee aanrijdingen
plaats. Persoonlijke ongevallen deden zich
daarbij niet voor.

Aangehouden

In de nacht van zaterdag op zondag heeft
de politie twee jongens uit Haarlem aan-
gehouden, die in de Kerkstraat een siga-
rettenautomaat hadden geforceerd. Zij
werden ingesloten in het bureau aan de
Hogeweg en zullen, mede in verband met
andere vergrijpen, voor de officier van ju-
stitie in hun woonplaats worden geleid.

Zaterdagavond werd een 19-jarige inwo-
ner uit Haarlem aangehouden, die bij de
de eindhalte van de bus een ruit had ver-
nield.

*

J.l. zondag werd in de badplaats eea
bromfiets ontvreemd.



In september weer naar DANSSCHOOL „ANNOKKEE" in ZOMERLUST te Zandvoort!
.Inl. P. Kramer
"Stationsstraat 10
Zandvoort

FAMILIEBERICHTEN

De heer en mevrouw DE JONG-PAAP zeggen u
hiermede hartelijk dank voor uw blijken van be-,
langstelling bij hun huwelijk ondervonden.
Zandvoort, augustus 1961

Heden overleed zacht en kalm, geheel 'onver-
wacht, onze lieve en zorgzame moeder, tae-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

DINA KONING
weduwe van L. Driehuizen

in de leeftijd van 75 jaar. «
Uit aller naam:

G. Driehuisen
Zandvoort, 15 augustus 1961
Prinsesseweg 9 , .
De teraardebestelling heeft plaats gehad vrij-
dag 18 augustus op de algemene begraafplaats
te Zandvoort. !

Gevr. v. sp. 2 KAMERS
m. keuk. of gebr. daarv.
v. l sept. '61 tot medio
febr. '62. Br. ond. nr. 6-102
bur. Zandv. Courant.

Te koop: KINDERWAGEN
wit met blauwe kap, in
g.st. ƒ 75,—. Leeuweriken-
straat 5.
Te koop: z.g.a.n. Fridor
ELECTR. NAAIMACHINE

W. Draijerstraat 12.
Te koop: blanke Jaarsma
HAARD ƒ 175,—. Brede-
rodestraat 78, tel. 3403.
Te koop: KLOOSTER-
TAFEL en 6 STOELEN.
Na 5 u. P. Leffertsstr. 20.

Te koop: sterk HEREN-
RIJWIEL met toebehoren.
H.Heijermansweg 85.

Gevr. in goede staat zijnde
PAPEGAAIENKOO1.

Br. m. pr.opg. 6401 Z.Crt.

BEHOUDT UW

L GEMOT PUST f

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
POSTSTRAAT 12
t/o consultatiebureau
Telefoon 4395

Erkend
ziekenfondsleverancier

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

TIEN RIJLESSEN (a 60
min.) voor ƒ 47,50 of ƒ 6,50
p.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen gratis. Theorielessen
m. verkeersfilm. Erk. Rij-
school „De . Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon 02500-10008.

U kunt het
toch niet

afschreeuwen...
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens on
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg l

AUTOVERHUUR
„ZANDVOQRT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,-.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

CO
O
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Kom kijken
op de toonzaal van

lampenfabriek

\

Spaarne 65 - Haarlem (t/o de.Ged.
Oude Gracht) Tel. 02500-14850 en 14560.

DIRraROEK

KERKSTR.I9

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,JRiriko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Daar kunt u heen
Monopole

Maandag 21 en dinsdag 22 aug., 19 en
21.30 uur: film -„Schaduwen uit het ver-
leden".
Woensdag 23 en donderdag 2% aug., 19 en
21.30 uur: film „Fabriek van officieren".
Van vrijdag 18 t.m. donderdag 21f aug.:
14.30 uur: film „Vader, moeder en 9 kin-
deren".

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

- ,
'Afgelopen zondag hield' de p.v. Pleines
een' wedylucht ;.vanaf : Roosendaal' over een.
Afstand' van 93 km,:Gelost ohi 8 uur, ar-
riveerde. de eerste duif om 9,28 uur.
W. Driehuizen l', 19.
Jb. Koper 2, 4, 7,-15, 18, 20, 22.
K. Driehuizen 3, 11.
C. Visser 5, 8, 14, 17.
K. Kramer 6, '10, .16.
A. Dorsman 9, 13, 21.
R. Driehuizen 12.

P.V. „Phoenix"
De p.v. „Phoenix" hield j.l. zondag een
wedvlucht vanaf Roosendaal over een af-
stand van 93 km. Gelost om 8 uur, arri-
veerde de eerste duif om 9.30 uur.
J. Donker l, 5, 7, 17, 20.
R. v. Gijtenfoeek 2, 3, 10, 11, 16, 18, 21, 23.
C. Koper 4.
J. Koper 6, 19, 22.
R. Benjamins 8, 9.
B. v.d. Meulen 12, 13.
J. de Leeuw 14.
Th. v.d. Meulen 15, 24.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Sinclair - Wie wind zaait.
Sinclair - Om een nieuwe wereld.
Van Toorn - De feesten zijn voorbij.
Zweig - Het onberaden medelijden.
Lewis - Main street.
Kern - Le bonheur fragile.
Studieboehen
Fortmann - Actuele geloofsproblemen.
Kindertekeningen.
Dagboek van David Rubinowicz, geschre-

ven in 1940-1942, door een 12-jarige
Poolse jongen'.

Sagan - Chateau en Suède.
Schmidt - Van schuitje varen tot Van

Schendel.
Van der Mije - Geschiedenis van de Ne-

derlandse Hervormde Kerk te Zand-
voort.

De Bilt noteerde.

Zon was er niet bij
deze zomer

Door de depressies, die elkaar voortdurend boven ons land op de hielen zaten, is de
zon er deze „zomer" maar heel weinig aan te pas gekomen. In juli noteerde het
K.N.M.I. in De Bilt 136 uren zon, het vorig jaar baadde Nederland 289 uren in de
zon. Gemiddeld registreert De. Bilt 199 zonuren in juli. Dat betekent dus, dat wij
per dag twee uur zon zijn tekortgekomen.

Wij hebben nauwelijks eeni week aan ech-
te zomerse dagen (in De Bilt is dat een
dag waarop de maximum-temperatuur ho-
ger is dan 25) achter de rug. No'rmaal
behoort elke zomer volgens De Bilt 23
van dergelijke dagen op te leveren. Ove-
rigens hebben de weergoden natuurlijk
nog gelegenheid wat op die achterstand in
te lopen, maar dan moeten ze haast maken.

Wat de gemiddelde temperatuur betreft,
de 15,6 gr. C. van juli 1961 is nog iets
hoger dan die van het vorig jaar. Zij ligt
echter anderhalve graad beneden de nor-
male temperatuur.

Er is in het deel van de vakantiemaan-
den dat reeds verstreken is, meer regen
gevallen dan normaal. Merkwaardig is —
en dat geldt in het bijzonder voor de eer-
ste helft van augustus — dat het in het
noordwestelijk deel van ons land aanzien-
lijk meer heeft geregend. dan in het zuid-
oostelijk deel. .Toch was de julimaand van
het vorig jaar aanmerkelijk natter dan
die van 1961. De cijfers spreken: duidelij-
ke taal: 109 mm tegen 95 mm (over het
gehele land). Bij het aantal regenuren
komt het verschil nog duidelijker naar
voren: 81 tegen ''50 (in De Bilt). Opge-
merkt zij dat daar doorgaans ongeveer
37 natte uren geteld worden.

Een hoogtepunt in deze zomer vormden
de gedenkwaardige eerste julidagen, waar-
op het kwik tot 32 a 34 graden steeg. Maar
daar staat een hele reeks van koude da-
gen tegenover. De nacht van de twaalfde
op de dertiende augustus is als buitenge-
woon koud de geschiedenis in gegaan. De
Bilt noteerde toen een temperatuur die
5 graden boven het vriespunt lag..

In het voorjaar was de temperatuur van
het Noordzeewater ongeveer twee graden
hoger dan normaal. In de jongste zomer-
maanden is dit tot het normale peil terug-
gebracht. Deze hoge watertemperatuur
werkte echter stimulerend op het ont-
staan van buien.

De ons omringende landen zijn er niet
veel beter afgekomen. In Duitsland was
de regenval in juli belangrijk hoger dan
normaal. Ook in Engeland en Frankrijk
was het vochtiger dan gewoonlijk. In het
algemeen kan men stellen, dat ten noor-
den van de Pyreneeën en de Alpen te tem-
peratuur in. juli beneden normaal was. In
Scandinavië was het na een mooie voor-
zomer al niet beter. Ook hier was Pluvius
aktiever dan ooit.

Genoemde landen waren er dus niet bi-
ter aan toe dan wij wat het weer be-
treft, een schrale troost

geldig van 24 tlm 30 augusfus

Vakantie

VOORDEEL!

Vrüchtenlimonadegazeuse
" , 2 Honen.voor

Chocoladehagel
puur, zakje 250 grim van 80 voor O"-10%

melk, van 85 voor 74-1 0%

2 grote luban v«n 140 voor -10%118-

KOEKJE MET 10%

Cocos-rotsjes 250

Caramels 20O gram van 74 vo<or 62 10%

EXTRA AANBIEDING FIJNE VLEESWAREN!

Boterhamworst 200 grom slechts 4 5 -10%
Berliner 100 gr.m slechts 39-io%
Gestoomd gehokt bni< v»n 124 voor 105-10%

Nu Sparkoffie mef dubbel zegels!

GUST A REAL •,«« -ro
deisertltoffie, 250 gram loU en f J* zegel' g ra t II

SPARKOFFIE _ - „ , _
* roodmerk. 250 gram 140 en OU xegelc gratl»

SPARKOFFIE ... .„
sroenrnmk. 250 gram l .Z .Z en 4 O zegels gratie

SLASAUS 50% e||„ fles 95 en 38 zegel» gratis

SLASAUS 25% olie Hei 88 en 36 zegel* gratU

MACARONI pak 250 gram 30 en l 2 zegeli gratl*

'&'"
SMEÉRKAAS p.kj. 32 en 12 zegel* gratl.

FRÖU FROU P.kje 60 en 24 «geil gratl.

GEVULDE WIENERS
200 gram 5O)en JLJL zegels grotli

OORDEEL - I0°l„ KORTING - 1OO°I„ KWALITEIT

H Voor

familiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon. 2135

DE GRUYTER weékreelame
3 PULLEN

BIER
of 3 flessen Super Pilsener

120samen et.
'n Koel potje best bier bij warm
weer, proostl Dat smaakt naar
meer en kan deze week weer
best: 21 cent klink-voordeel voor
Ul Waarom geen héél kratje zo
voordelig genomen?

Elk blik

HARINGFILETS
10ct

GOEDKOPER
Zeebanketl Smulklare haringfilets
in verrukkelijke tomaten-,pikanle-,
of mosterdsaus.' Zo'n toch al
voordelig blik nu nog'n dubbeltje
extra goedkoper. . ' '• . doen l

Elk 3e pak

TREXOP
of Zelfw. Wasmiddel
GRATIS
Maandag -Wasdag -'Voordeel-
dagl Hoelang? Dat ligt aan U
zelf, neem zoveel pakken Trexop
of Zelfw. Wasmiddel als U wilt,

zo duurt dit voordeeltje vele wekenl

Geldig van 23 t/m 29 aug. 1961

Elke 2 pakken
Hoorntjesmacaroni

10 d. GOEDKOPER
De Gruyter's schitterend heel-

kokende hoorntjesmacaroni als
basis voor heerlijke „anders dan
anders"-schotelsl Deze week 10 •

cent extra meeneemvoordeel Voor U!

allijd
het Snoepje van de Week

voor slechts 15 et. bij elke f 4,- .
aan boodschappen.

Altijd een kassabon voor 10°/o korting. Óók bij de weèkreclames
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Het prpces-Eichmann

Een nieuwe generatie
werd geconfronteerd met het verleden

Na de pioniers komen de zonen en na de zonen de kleinkinderen en met hen groeit
een generatie op voor wie de pioniersarbeid van de grootouders historie is gewor-
clen. In de nog jonge staat Israël leven de pioniers naast de zonen en kleinkinderen.
Leeft de historie naast en met een opgroeiende generatie voor wie de oprichting
van de staat, de strijd die moest worden gevoerd, geschiedenis is geworden. Een
les in een schoolboekje of een verhaal in de familiekring. Het is een situatie die
aanleiding geeft tot tal van wrijvingen en problemen- in Israël.
De jeugdige Israëlische publicist S. Na-aman, heeft aan dit vraagstuk een artikel
gewijd, dat wij de lezer niet "willen onthouden.

De jongste generatie in Israël die de
stichting van de Staat niet bewust heeft
beleefd, of zelfs pas daarna werd geboren,
en die nog geen keuze heeft gedaan wordt
belegerd door een hele rij weimenenden,
die proberen beslag op haar te leggen en
haar geestelijke leven een bepaalde in-
houd te geven. Daarnaast is er de jonge-
re generatie, die de strijd om de vrijheid
heeft meegevochten. Zij staat nu midden
in het aktieve leven. Zij heeft jonge
schrijvers en intellectuelen voortgebracht,
dynamische bestuursambtenaren en offi-
cieren. Zij voelen zich de werkelijke des-
kundigen en de vertegenwoordigers van
alle jongeren. Er bestaan grote verschil-
len tussen "hun individuele meningen en
inzichten op allerlei gebied. Bij de jong-
ste generatie treden die verschillen niet
zo 'aan de dag: de jeugd wil niets weten
van ideologieën en filosofieën. Zij wil niet
belast zijn door het verleden. Zij wil nor-
maal leven, althans wat tegenwoordig
normaal wordt genoemd: d.w.z. het sja-
bloon volgen van de Parijse of de Ame-
rikaanse jeugd.

Er verschijnt. in Israël een veelgelezen
weekblad, dat door een bepaalde groep
gedesillusioneerde leiders van de oudere
generatie uit de bevrijdingsstrijd wordt
geleid. Het ' heet „Ha'olam Hazen". De
naam zelf is al een programma: DEZE
wereld. Daarbij wordt gedoeld op het le-
ven hier en nu, in tegenstelling tot iedere
transcendentale toekomstverwachting, die
in 't Hebreeuws als „Olom Habah" wordt
aangeduid. In de naam van de "jonge ge-
neratie wordt het zich volkomen inleven
in de eigen levensruimte verlangd en het
slaken van banden met het wereldjodenj-
dom, belemmering van de immigratie, bs£
vrijding van het maatschappelijk leven van
traditionele waarden en bindingen, het
recht van het individu op zijn persoon-
lijke leven wordt bepleit. Men ziet deze
houding .als de radicale, misschien over-
dreven, • maar legitieme uiting van de jon-
ge generatie. Dat is begrijpelijk. De erva-
ring van het kader van de jeugdbeweging,
van de onderwijzers, van-de partijfunctio-
narissen die met deze jeugd in contact
kwamen scheen in deze richting te wij-
zen. Zodra n.l. de oude stereotype en-"ver-
sleten formules op de proppen komen, om
het even of ze van socialistische, marxis-
tische, zionistische of historisch-nationa-
listische aard zijn, kwamen er dadelijk
trekken van ongeloof op de gezichten, zij
het soms een beetje gecamoufleerd — de
eerbied tegenover „de ouden" is altijd
verrassend-groot —. De uiterlijke ken-
tekenen van dit gedrag beyestigden deze
houding van afwijzing: kleding en haar-
dracht, mimiek en loop zijn allemaal af-
gestemd pp het patroon van de interna-
tionale bioscoopjeugd. De kiboetsim vor-
men daarop geen uitzondering.

Toen begon, kortgeleden, het proces te-
gen Eichmann. Aanvankelijk werd dit

proces gezien als een typische wanhoops-
daad van dé" „ouden" om hun oude kost
.weer op te frissen. En er waren zoveel
opwindende en in de „juiste" richting wij-
zende . gebeurtenissen. Daar was het
schandaal-Lavon, daar was het spionage-
proces waarvan de kranten vol stonden;
er brak bovendien een langdurige onder-
wijzersstaking uit. De gebeurtenissen van
de wereldpolitiek en de opkomende wol-
ken van het Arabische vluchtelingenpro-
bleem vormden de achtergrond.

Maar door de aanklacht van Gideon
Hausner werd dit alles eenvoudig wég-
gevaagd. Het proces stond volkomen in
het middelpunt van de belangstelling.
Zelfs de verkiezingsstrijd wilde niet echt
op gang komen. Bij de schoolgaande
jeugd .was het verschil tussen Europese
en in Israël geboren kinderen plotseling
van geen betekenis meer, terwijl kort
daarvoor nog gezegd werd dat dit pro-
ces alleen maar van belang was voor „de
Polen". Naarmate het proces vorderde,
groeide het begrip. De vraag die de jonge
generatie sedert Exodus (1945) had be-
ziggehouden, "die een onzichtbare scheids-
muur tussen de generaties had opgericht,
nl. „waarom hebben zij zich laten ver-
nietigen", was hier geen vraag meer. Lei-
ders van partisanengroepen en van de op-
standen in het ghetto hadden deze vraag
al vroeger besproken. Wat ze zeiden had
echter nooit veel indruk gemaakt. Maar
het proces heeft overtuigd. Ik heb het
verloop van de handelingen tussen hon-
derden jongeren gevolgd en ik moet zeg-
gen dat haatgevoelens maar een heel on-
dergeschikte rol hebben gespeeld. Wat
duidelijk werd is een stuk oude zionis-
"iiôïhe" theorie, namelijk dat het niet aan-
komt op haat en liefde, maar op de si-
tuatie waarin zich een minderheid be-
'vindt eonder objectieve macht, niet een
minderheid hier of daar maar een min-
derheid overal.

Daarom heeft men zich ook -niet ge-
schaamd voor de tragische episoden, zo-
als over de uitlevering van de partisanen-
leiders aan de Duitsers. Het hoogtepunt
van het proces en de grootste schok kwa-
men toen de houding van de westelijke
geallieerden (tegenover het eventueel .op-
nomen van joden) bekend werd. Maar ook
toen ontstond geen haat maar inzicht:
hier moest de joodse Staat ontstaan.

Dat is het beslissend nieuwe . voor de
jongere generatie. Ze dacht dat de staat
Israël was gegroeid uit de strijd met de
Arabieren, dat de oorlog en het vluchte-
lingenprobleem daaruit waren voortgeko-
rnen; dat de immigratie nodig was om
zich te kunnen handhaven.

: Maar dat de Israëlische staat een uit-
vloeisel was van de joodse wereldgeschie-
denis — van het lot der joden door de
eeuwen heen — dat is de jongeren wel
verteld maar'dat hadden ze tot dusverre
niet begrepen. Sedert het proces-Eich-

ZONDAG 20 AUGUSTUS — Ach, mensen,
vraag me niet hoe ik me voel. Ik heb nog
nooit een jaar gehad dat ik me zo beroerd
voelde met m'n badboek. Wat moet ik in
vredesnaam van het strandleven zeggen?
Zo is het geen doen meer. Jans — die toch
heus niet zo gauw van de kook is — zet
haar koffie en ze bedient de mensen naar
behoren, maar er ontbreekt iets aan. Ze
lacht niet zoals ze altijd kan doen, midden
in de grootste drukte
Ja, zij heeft het ook
moeilijk. En over Joost
zwijg ik maar liever.
Waar een jonge kerel
zo veel sjagrijnigheid
vandaan haalt is mij
een raadsel. Er kan nog
niet dat gebeuren of hij
is in z'n wiek geschoten.
En wat de zaak zo dub-
bel moeilijk maakt: hij
zoekt gewoon ruzie met
de klanten. En dat kan
ik niet hebben. Weer of
geen weer, mijn klan-
ten zullen er niet onder
mogen lijden dat wij,
strandmensen, de zomer
ook geen pretje vinden.
Ik hoorde één van mijn
klanten deze zomer zeggen, toen wij het
over het weer hadden: The show must go
on (ik weet niet of ik dit wel goed schrijf)
Daarmee wilde hij natuurlijk zeggen: Wat
er ook gebeurt: de zaken gaan gewoon
verder.

Maar leuk is het niet onder deze om-
standigheden. De mensen leven bijna • als
mollen aan het strand! Ze graven kuilen
en ze leggen er regenjassen of stukken

zeildoek overheen. En in het duister
wachten ze op de zomer.

In het dorp wil het ook niet. 's Avonds
— als het droog is — lopen ze wel te fla-
neren, maar als je goed op de gezichten
let, zie je dat ze niet meer zo bruin zij.i
als in 1947. Door dit alles heen blijven de
Duitse autobussen komen met de regel-
maat van de klok. Het reisprogramma is
nu eenmaal vastgesteld, dus ze gaan. En

als ze er eenmaal zijn,
klagen ze over 't weer.
WOENSDAG 23 AUG.
Een iets betere dag.
Voor de afwisseling
een buitje in de mid-
dag. De badgasten be-
nutten de laatste zon-
nestraaltjes, die deze
zomer nog verlegen
over het strand strijken.
Vanavond is er nog een
vuurwerk. Tot slot en
besluit, zullen we maar
zeggen. Jans las van-
avond uit de krant
voor (het was een heel
artikel) dat alle de-
pressies uit de oceaan
komen. Ja, met die we-
tenschap zijn we flink

geholpen. Ik geloof ook wel dat het voor
die kranteschrijver ook lastig is, iets aar-
digs te maken van dit weer. Maar over
dat gemekker waar nou precies de depres-
sies vandaan gekomen zijn, word ik toch
een tikkeltje kregel, mensen.

't Is niet anders. Laten we ons verstand
bij elkaar houden als het mogelijk is en
denken dat volgend jaar misschien de zon
wat langer schijnt. STOELEMAN.

mann bestaat er bij de jeugd geen pro-
bleem meer van ^onverwerkte geschiede-
nis".

Dit stuk onverwerkte geschiedenis was
een moeilijkheid naar twee richtingen.
Ten eerste hadden de jongeren soms last
van een slecht geweten tegenover de Ara-
bieren. Wanneer de Palestijnse Arabieren
en joden in botsing kwamen, was het re-
sultaat eenvoudig een kwestie van macht.
De staat te zien als het resultaat van een
machtsstrijd zonder meer was drukkend,
zelfs als je wist dat het ging om de vraag
„zij" of „wij". De jeugd is niet vervuld
van haat tegen de Arabieren. Men wil
vredig naast elkaar leven. De visie op de
zelfstandigheid van Israël is dan ook van
doorslaggevend belang. Is deze staat al-
leen in het leven geroepen ten gerieve van
de — niet zo heel veel — Israëli's of
wordt er ook een wereldprobleem mee op-
gelost? Misschien zal dit proces er ook
toe bijdragen, dat onze naburen althans
iets van dit probleem zullen begrijpen.

Aan de andere kant vormen de betrek-
kingen tussen Israël en het wereldjoden-
dom een soms drukkend vraagstuk. In
het bijzonder bij de jongeren overheerste
vaak het gevoel dat de financiële hulp
vaak egoïstisch werd uitgebuit. Natuur-
lijk dit was wel nodig. We moeten ook
leven, maar dat het eigenlijk niet met
onze menselijke waardigheid in overeen-
stemming was. De begrippen waren vaak
een beetje verward. Was de immigratie
het doel van de geldelijke hulp of was de
geldelijke hulp eigenlijk de zin van de Im-
migratie? Deze schuldgevoelens werden
van allerlei kanten aangewakkerd en uit-
gebuit.

Nu echter blijkt dat de Israëlische
Staat een veel grotere en diepere be-
tekenis heeft, nu de moed, de schepping
er van door te zetten, is voortgekomen
uit het verlangen een wereldprobleem uit
de wereld te helpen, krijgt het taaie vol-
houden een heel andere betekenis.

We mogen nog niet zeggen dat deze
lessen uit het proces-Eichmann nu volko-
men door het bewustzijn zijn opgenomen,
en nog minder dat ze ook in de politiek,
literatuur en wijsbegeerte zijn doorge-
drongen. Maar er zijn veel aanwijzingen
die er op wijzen dat de jongere generatie,
al drukt ze zich nog onbeholpen uit, in
deze richting zal reageren. De belangrijk-
ste aanwijzing is dat Eichmann zelf een
volkomen ondergeschikte rol speelt. Voor
de oude (Europese) generatie is het raad-
sel-Eichmann een kwestie van de geme-
chaniseerde massa-mens, waarbij een ziel-
loze apparatuur iedere persoonlijke en
menselijke beslissing overbodig maakt,
waar mensenlevens • door drukknoppen
worden uitgeschakeld en waar het moge-

Tussen de vele trieste en vaak griezelige berichten over de situatie
in Oost- en West-Berlijn heeft een bericht ons bijzonder getroffen.
Het Westberlijnse Schiller-theater heeft de voorgenomen première
van het toneelstuk „Herr Puntila und sein Knecht Matti" van de
schrijver Bertold Br echt in verband met' het sluiten van de sector-
grens in Berlijn afgelast.

Op deze opvoering was in de Westduitse pers — Brecht leefde en werkte in Oost-
Duitsland — felle kritiek uitgeoefend. De Westberlijnse autoriteiten hebben daar-
op verzocht de voorstelling niet te laten doorgaan.
Do muur die in Oost-Berlijn tussen Oost en West is opgericht, heeft men in West-
Eerlijn dus beantwoord met het neerlaten van het toneelgordijn tussen Brecht en
liet publiek. De auteur van de „Driestuiversopera", „Moeder Courage" en „Ver-
fichrikking en ellende in liet Derde Rijk", die in het Westen als een zuivere geest
wordt herkend en erkend, een van de weinige Duitsers die niet met de nazi's tran-
sigeerde, is voortaan taboe in West-Berlijn.
Nog altijd beseft men daar niet hoe de vrijheid wordt gediend. Dat doet men niet
door het woord te ontnemen aan een schrijver wiens getuigenissen meer en beter
de gevoelens en gedachten vertolken van velen in het Westen, dan een brandbrief
van de burgemeester van West-Berlijn aan Kennedy of de persoonlijke insinu-
ties van bondskanselier Adenauer.
Het verwijderen van het stuk van Bertold Brecht uit het Westberlijnse Schiller-
theater, heeft het vertrouwen in de vrijheidszin van de bewoners van dit stads-
gedeelte een flinke deuk gegeven.

lijk is dat een massa-moordenaar geen
bloed kan zien. De jongeren zien alleen
maar de laffe mens, die er voor terug-
schrikt, de verantwoordelijkheid voor zijn
daden op zich te nemen. Voor hen is
Eichmann al lang dood. Nergens zijn bij
de jeugd aanwijzingen voor een emotione-
le, hysterische reactie. Men heeft alle be-
grip voor de volkomen zakelijke houding
van het gerecht. Wat dat betreft is er
een groot verschil tussen haar en de oude-
ren.

De voorbeeldig-rustige atmosfeer bij de
dagelijkse uitzendingen van het proces,
die door honderdduizenden worden ge-
volgd geven wel enig beeld van wat dit
proces voor de jeugd betekent, een les in
menselijke verhoudingen voor de praktijk,
in plaats van abstracte algemeenheden.

Zullen de resultaten van deze les ook
in de politiek hun neerslag nog eens vin-
den? Dat is moeilijk te voorspellen. .De
reactie van de Israëlische jeugd bewijst
dat de reacties van de menselijke geest
onvoorspelbaar zijn en daardoor niet. vol-
gens plan te beheersen.

Badseizoen 1961 uitgeknald
met slotvuurwerk

Woensdagavond werd het seizoen 1961 door een (uitgesteld) vuurwerk definitief
en vroeger dan de bedoeling was, uitgeknald. Met een bijna „tragisch heroïsme"
gingen de kijklustigen, die zich waarschijnlijk nog hardnekkig aan de zomer vast-
klampten, naar de rotonde om getuigen te zijn van het slotvuurwerk, dat onder vrij
redelijke weersomstandigheden op het strand werd afgestoken.

Tot de meest spectaculaire onderdelen van
een vuurwerk moeten zeker wel de vuur-
pijlen en de donderbussen gerekend -wor-
den en de laatste waren dan ook van een
uitzonderlijk hevige geluidssterkte bij dit
slotstuk. Uitbundig als altijd waren de
veelkleurige pijlen, die soms in grillige
waaiers uiteenspatten en een vonkenregen
verspreidden over de menigte op de boule-
vards. Grote stukken wedijverden met el-
kaar in pracht en praal en het moet toe-
gegeven worden dat het bedrijfsleven niet
kinderachtig was bij dit trekken van de
aandacht. Natuurlijk, wij zullen allemaal
dat bepaalde sigarettenmerk gaan roken
en die sigaren opsteken of de pepermunt
van ons leven gaan kauwen! Maar ont-
roerend, ofschoon weinig ter zake doende,
was de reklame voor de doeltreffendste
zonnebrandolie. Ja, ja, zonnebrandolie. Er-
gens of misschien wel langs de gehele linie
klonk een nauwelijks onderdrukt hoon-
gelach.

De wolken van de Bengaalse vuurpot-
ten, die met aandoenlijke plichtsgetrouw-
heid om kwart over tien ontstoken wer-
den, waren nog maar net over de hui-
zen gegleden, of verschrikkelijk harde en
zeer nadrukkelijke explosies kondigden de
laatste fase van dit intieme nummertje
pyrotechniek aan. Het laatste grondstuk
was een snikkend uitgebracht „Tot ziens
in 1962, V.V.V. Zandvoort".

Door stroom getroffen
Tijdens werkzaamheden op het dak van
een in aanbouw zijnde loods, gelegen tus-
sen de Haarlemmerstraat en de Koningin-
neweg,' werd maandagavond de 37-jarige
bouwvakarbeider T. K. uit Alphen aan de
Rijn, door een onder stroom staande lier
getroffen. Door de schok viel hij van het
dak van de loods.

Met een gebroken linkerarm en ver-
scheidene andere verwondingen werd het
slachtoffer naar het Sint Elisabeths Gast-
huis in Haarlem vervoerd.

Aanrijding
Maandagmiddag vond op de toegangsweg
van een van de kampeerterreinen een aan-
rijding plaats tussen een auto en een
bromfiets. Persoonlijke ongevallen deden
zich niet voor. De materiële schade was
aanzienlijk.

. En het publiek schuifelde weg, de jon-
gens en de meisjes liepen flirtend en
stoeiend de Kerkstraat in en zij deden zich
alsnog te goed aan het Zandvoorts natio-
nale produkt: patates frites met als toe-
gift ijs in vele kleuren en smaken.

De paardjes van de Rijkspolitie trappel-
den zenuwachtig op het Raadhuisplein bij
het zien van zoveel drukte. Maar ook dat
hoort er bij, ze doen altijd nerveus en ma-
ken soms van hun indrukwekkende tegen-
woordigheid een show.

Maar in 't diepste puntje van hun paar-
dehart blijven ze koel en onbewogen, zelfs
bij een uitgeblust maar onvoltooid zomer-
seizoen.

Prijzen voor tekenen en kleuren

De door de Zomerevenementencommissie
in nauwe samenwerking met „Touring
Zandvoort" georganiseerde teken- en
kleurwedstrijd is geëindigd. Hier volgen
de namen van de prijswinnaars en winna-
ressen.

Groep 1:
Ie prijs: Sander Pheijffer, 7 jr; 2e prijs:
Gerda v.d. Velden, 7 jaar; 3e prijs: Ewoud
Valk, 7 jaar.

Groep 2:
Ie prijs: Rolf Willhardt, 9 jr; 2e prijs:
Henk Berkhout, 9 jaar; 3e prijs: Jenne-
ke Sijbrandt.

Groep S:
Ie prijs: Conny de Bruyn, 12 jaar;
2e prijs: Joop Sijbrandt, 12 jaar; 3e prijs:
Madeleine Fahrenholz, 11 jaar.

Troostprijzen:
Guus Bouland, 10 jaar; Odilia Swarte,
6 jaar; Stanley Klaasen, 5 jaar; Sonja
Stikkelorum, 4 jaar; Suzetje Bakels,
4 jaar.

In totaal: waren er vijftig inzendingen.
De prijzen bestonden uit geldbonnen ter
waarde van ƒ 3,50, ƒ 2,50 en ƒ l,—. De
jury werd gevormd door mevr. S. Hen-
nis-Dorreboom, mevr. Romkes-Wellen-
siek en de heer Loogman.

Verjaardag Prinses Wilhelmina

De 81e verjaardag van H.K.H. Prinses
Wilhelmina op donderdag 31 augustus a.s.
zal in Zandvoort niet onopgemerkt voor-
bijgaan.

De Oranjevereniging werd, door de me-
dewerking van de exploitant van „Kiddy-
Ride" en „Auto-Skooter" aan de kop van
de Zeestraat, in de gelegenheid gesteld op
die dag van 9—12 uur aan de Zandvoortse
jeugd een gratis tochtje per Kiddy-Ride of
Skooter aan te bieden. De Kiddy-Ride is
voor kinderen van 4 t.m. 7 jaar, de Auto-
Skooters voor kinderen van 8 t.m. 14 jaar.

De Kiddy Ride is bestemd voor één kind,
de skooters zijn voor twee kinderen per
rit, zodat deze kinderen zich mét broertje
'of zusje, neef of nichtje, vriendje of vrien-
dinnetje moeten melden bij 't afhalen van
de kaartjes.

De uitreiking van deze gratis kaartjes
vindt plaats op woensdag 30 augustus des
morgens om 10 uur, aan de kassa van
„Auto-Skooter, Zeestraat.

Donderdagavond om half negen wordt
een concert gegeven op het Raadhuisplein
door de Boerenkapel „De Hooischelf" o.I.v.
WiU van Baekel.

Gered

Een 35-jarige Duitse toerist kwam woens-
dagochtend tijdens het baden in zee in
moeilijkheden te verkeren. De vakantie-
ganger, een invalide man, werd door
de zware stroming meegetrokken. Zijn
hulpgeroep werd gehoord door een surveil-
lerende politie-agent en enige Duitse jon-
gens.

Met behulp van een stok en een grijp-
touw wisten zij de drenkeling behouden
op het strand te brengen.

ZltB-wedstrijden

De Zandvoortse Reddingsbrigade organi-
seert voor de leden van de brigade op za-
terdag 9 september a.s. onderlinge roei-
wedstrijden voor de kust.

Diefstallen

Verdacht van diefstal is een 16-jarige
leerling-bakker door de politie aange-
houden.

Een 16-jarige jongeman uit Hilden (Dld)
werd in verband met diefstal van winkel-
goederen door de politie aangehouden en
over de grens gezet.

Burgerlijke Stand
18—24 augustus 1961

Ondertrouwd: Franciscus Bernardus Jo-
zef Veerman en Cornelia Paula Wilhelmina
Koning; Pieter Braamzeel en Susanna
Louise van der Mije; Robbert Visser en
Rita Hendrina Blomberg; Robert George
Jurriaans en Johanna Sietsche Heinsius;
Nicolaas Bernardus Roozen en Henriëtte
Wijnne.

Gehuwd: Jan George Halderman en He-
lene Johanna Gerda Looman.

Geboren buiten • de gemeente: Marijke,
d.v. B. Stijger en J. P. Buijze; Beatrijs,
d.v. I. M. Aukema en A. Otten.

Watergetijden
h.w. l.w.

augustus
27 4.01 12.—
28 4.47
29 5.34
30 6.18
31 7.04

h.w.

16.31 —.—
0.30 17.17 12.30
1.— 18.— 13.30
2.- 18.45 14.—
2.30 19.28 15.—

sept.
l 7,50 3.30 20.15 16.—
2 8.45 4.— 21.13 16.30

Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
8.00-14.30
8.30-15.—
9.30-16.—

10.30-16.30
11.00-17.30

12.00-18.00
12.30-19.—

Mije KCzn

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.



Steeds meer vrouwen
maken deel uit van beroepsbevolking

De vrouwelijke beroepsbevolking is volgens de gegevens van de voprlopige telling
van de beroepsbevolking van 1947 tot 1959 gedaald met 22.000 tot 922.000 personen.
Een merkwaardig verschijnsel, dat velen in strijd zullen achten met wat zij in
eigen omgeving aan toenemende vrouwenarbeid menen waar te nemen.
Een welvaart&uiting zou men bij een eerste benadering van het statistische gegeven
kunnen veronderstellen, als men dit als juist en in elk opzicht als vergelijkbaar
aanvaardt.

Er is reden om aan te nemen, dat deze
veronderstelling in strijd is met de wer-
kelijkheid, hoe zeer op dit moment de fis-
cale wetgeving ook nog een straf legt op
het werken buitenshuis van de gehuwde
vrouw. Wij ramen, dat het aantal vrou-
wen dat reeds thans in werkelijkheid een
beroep uitoefent (geduiende meer dan
15 uur per week, zoals dat voor de tellin-
gen geldt) al ruim boven het miljoen ligt.
In de komende jaren zal dit aantal nog
sterk toenemen en snel naar anderhalf mil-
joen stijgen, dat is de helft van de man-
nelijke beroepsbevolking in 1959. Het cij-
fer van 1959 is in vergelijking met 1947
in de eerste plaats gedrukt, doordat in
1947 in de telling waarschijnlijk vrouwen
zijn opgenomen die minder dan 15 uur
per week werkten.

Het ligt voor de hand, dat de norm die
thans gegolden heeft — minstens 15 uur
per week — voor een belangrijk deel ver-
antwoordelijk is voor de daling van het
aantal vrouwen met beroep dat werkzaam
is in het eigen gezinsbedrijf( vooral agra-
riêrs,
groep

kleine zelfstandigen etc.) Deze
verminderde met niet minder dan

165.000 tot 73.000 volgens de berekenin-
gen van de steekproef. In de niet-agra-
rische bedrijfstakken verminderde volgens
de CBS-gegevens het aantal vrouwen
werkzaam in gezinsbedrijven van 96.000
tot 48.000. De grote terugval — alles on-
der het voorbehoud, dat hier de afwijkin-
gen van de resultaten van de steekproef
tamelijk groot kunnen zijn — heeft echter
in de agrarische sector plaats gevonden,
n.l. van 142.000 in '45 tot 25.000 in 1959.
Deze ontwikkeling ligt wel voor de hand.
Na de oorlog is de agrarische sector sterk
gemechaniseerd, wat met andere oorza-
ken leidde tot een relatief zeep grote ver-
mindering van het-aantal kleine bedrij-
ven, waar vrouwelijke aanvullende arbci-1
uit eigen gezin door de_ aard van het be-
drljf het meest voor de~hand lag.

Schakelen we dé groep vrouwen werk-
zaam in het- gezinsbedrijf geheel uit,; dan
zien wij, een ontwikkeling die meer over-
eenstemt met veler dagelijkse waar-
neming waarmee niet in het algemeen ge-
zegd wil zijn dat dergelijke persoonlijke
ervaringen altijd met- de. werkelijkheid
overeenkomen. Maar in dit geval zien wij
onze min of meer subjectieve indrukken
toch bevestigd door de cijfers, hoewel wij
die nog aan de lage kant achten.

Volgens deze voorlopige gegevens^ ,—
gebaseerd op een. enquête bij 10.000" re-
presentatief gekozen .gezinnen — valt een
stijging van hei aantal vrouwen dat „bui-
tenshuis" een beroep uitoefent te bereke-
nen van 706.000, tot 849.000 in 1959. Dat
is in totaal al een stijging'met 20 procenf.

De onderverdeling is leerzaam. Wij-zfen
er onder andere uit, dat het aantal' „vrou-
welijke hoofden van' huishoudens'", (ge1,
scheiden vrouwen, weduwen etc.) onder
de beroepsbevolking steeg, van 51.000 in
1947 tot 60.000 in .1959. Dat betekent, dat
thans ruim een derde" vart" het totaal aan-'
tal van deze categorie vrouwen beneden
de leeftijd van:_65_;}aar uit werken gaat,
vaak uit bittere"'" noodzaak. Nemen "'wij
aan, dat het overgrote deel zelfs beneden
de leeftijd van 60 jaar zal zijn, dan -Is
het de helft van deze groep.

Verhoudingsgewijs de sterkste stijgir.;r
bij de buitenshuis werkende vrouwen aien
wij bij de gehuwden, namelijk een stij-
ging met 130 procent van 37.000 tot
86.000. Dat lijkt dus wei zeer in strijd
met de vroeger veel aangehangen stelling
omtrent de invloed van de welvaart op
de omvang van vrouwenarbeid, in het bij-
zonder van de gehuwde vrouw. Verbazen
doet deze ontwikkeling ons overigens
niet: het aantal vrouwen dat aanvullende
gezinsinkomsten zoekt, neemt toe als men
een relatieve achterstand m de welvaarts-
ontwikkeling constateert.

Hoewel het verschijnsel van de gehuw-
de werkende vrouw bij ons (nog) niet die

omvang heeft aangenomen, die het wel
in andere landen heeft, is het vrijwel ze-
ker, dat bovengenoemd cijfer nog sterk
gedrukt zal zijn doordat vele werkende
vrouwen hier voor niet uit willen komen,
ook niet tegenover een enquêteur, die tot
geheimhouding verplicht is. Twee belang-
rijke motieven gelden voor hen: valse
schaamte en de angst dat de belasting
waarvoor zij dit verzwijgen, er toch ach-
ter zal komen.

De verdeling van de beroepsbevolking
naar leeftijdsgroepen illustreert ook nog
eens de verdere inschakeling van de vrou-
wen in het arbeidsproces. Terwijl als ge-
volg van de toeneming van het dagonder-
wijs het percentage „mannen" in de leef-
tijd van 14—^19 jaar die een beroep uit-
oefenen, daalï van 66 tot 42 procent van
de leeftijdsgroep, laat het percentage
vrouwen nog een kleine stijging zien. Bij
de groep van 20 tot 24 jaar staat tegen-
over een dalend percentage bij de man-
nen van 92 tot 90 een stijging bij de vrou-
wen van 51 tot 57.

In de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar,
die een kwart van de vrouwelijke bevol-
king in de leeftijd tussen 15 en 60 jaar
uitmaakt, is — zo valt te berekenen —
ongeveer de helft van de vrouwelijke be-
roepsbevolking geconcentreerd. De vrou-
welijke bevolking in deze leeftijdsgroep
zal in de komende jaren nog een aanzien-
lijke vergroting te zien geven als gevolg
van de. doorsehuiving van de na-oorlogse
geboorteplek. Alleen op deze grond al
mag in de jaren 1960-1965 op een toe-
name van de beroepsbevolking met een
80.000 personen wórden gerekend, welk
getal, als wij de tendens van de verdere
inschakeling, va_n de vrouwen — juist in
deze., leef tijdsgroepen — .mogen' doortrek -

ken, zeker tot minstens 100.000 mag wor-
den afgerond. Wij willen er in dit verband
op wijzen,, dat de groep „thuis zijnde"
meisjes, dus meisjes zonder beroep en
zonder dagonderwijs, van 1947 tot 1959 al
is gedaald van 160.000 tot 90.000.

Kijken wij in de jaren nog iets verder,
dan mag- alleen op grond van de ver-
s'chuivïngeni in de aantallen' in de leef-
tijdsgroepen of een vermeerdering van
het aantal vrouwen, dat in de leeftijd van
14—24 jaar een beroep uitoefent met zo'n
125.000 worden gerekend, welk aantal als
de bovengenoemde inschakelingstendens
zich voortzet — en wie twijfelt daaraan
— zeker zal stijgen tot dicht bij de
200.000. Ook onder de oudere vrouwen zal
bij het aanhouden van de huidige vraag
naar arbeidskrachten en de daarop onher-
roepelijk volgende vermindering van de
fiscale straf die nu de gehuwde werken-
de vrouw wordt opgelegd, een sterke ver-
dere stijging optreden van het aantal der-
genen, die een werkkring buitenshuis
voor halve of hele dagen zoeken.

Het massale verlangen zich materiële
welvaart te verwerven, zal nog een extra
stimulans voor de vrouw zijn om, zodra
het gezin dat maar even toelaat, de ge-
zinsinkomsten te vermeerderen met door
eigen arbeid verdiend geld. Hoe men te-
genover deze ontwikkeling ook moge
staan, de feiten bewijzen dat de vrou-v
steeds meer haar plaats in de bedrijven,
op de kantoren etc. * inneemt, naast de
man.

De cijfers van de voorlopige telling van
1959 en zelfs die van 1960 zijn dan ook
eigenlijk1 alweer verouderd, te meer om-
dat zich na de tellingsdata een ontwik-
keling heeft voorgedaan die van twee
kanten stimulerend heeft gewerkt op de
intree van de vrouw — de enige reserve
waarover wij nog beschikken — in het
arbeidsproces.

In de eerste plaats heeft de massala,
snelle invoering van de vijfdaagse werk-
week de vraag naar arbeidskrachten,
vooral ook naar aanvullende krachten,
enorm doen toenemen. De mogelijkheden
die de vijfdaagse werkweek anderzijds
biedt op het gebied van ontspanning, de
kosten die het vullen van de vrije tijd
ongetwijfeld met zich, meebrengt, zullen
het verlangen naar extra gezinsinkomsten
vermeerderen.

Vele pas getrouwde vrouwen blijven
dan ook doorwerken, anderen keren voor
kortere of langere tijd terug.

Het aantal vrouwen dat nu tot de be-
roepsbevolking gerekend moet worden zal,
als men nog eens zou gaan tellen en alle
gegevens zou ontvangen, misschien zelfs
dichter bij de anderhalf dan bij de één
miljoen liggen.

Agenda
van de openbare vergadering van de Raa'd
op dinsdag 29 augustus 1961 om 20 uur. <

1. Notulen.
t i

2. Ingekomen stukken.

3. Benoemingen.
i

4. Wijziging 'raadsbesluit d.d. 2 mei 1961
no. 9 betreffende verkoop van bouw-
terrein aan B.M.M, voor bouw van -44
woningen.

5. Voorlopige vaststelling c.q. goedkeuring
rekeningen over 1959.

6. Aanschaffing leerlingensets Wiihelnn-
naschool.

7. Extra krediet voor aanschaffing leer-
middelen Karel Doormansehool.

8. Voorlopige vaststelling uitgaven open-
baar kleuteronderwijs.

9. Voorlopige vaststelling bedragen ingfi-
volge art. 55 der lager onderwijswet
1920 over 1960.

10. Extra krediet voor officiële ontvangst
Pionier Automobielclub. ' ' '

11. Rondvraag.

Nieuwe chr. l.o.-school
De heer'H. J. M. Bouchette^ rijksinspec-

teur van het lager onderwijs in de inspec-
tie Haarlem, die met ingang van 16 octo-
ber met pensioen gaat, zal zaterdag 2 sep-
tember om drie uur de officiële opening
verrichten van de nieuwe christelijke la-
gere school aan de Dr. Jac. P. Thijsseweg.

Kijkers en luisteraars
Op l augustus 1961 bedroeg het aantal
aangegeven televisietoestellen 936.530 te-
gen 923.590 op l juli j.l. (t.m. 17 aug.
943.696).

In hetzelfde tijdvak daalde het aantal
geregistreerde radio-ontvangtoestellen van
2.644.531 tot 2.643.666.

Op l augustus 1961 waren' er 478.953
aangeslotenen op het draadomroepnet te-
gen 479.944 op l juli 1961.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De burgemeester is op woensdag 30 aug.
verhinderd zijn spreekuur te houden

3-1 overwinning voor Zvm.
1 * in pittige oefenwedstrijd tegen hoofdstedelingen

Gisteravond bond. Zandvoortmeeuwen ' , de strijd aan tegen de Amsterdamse, combi-
natie£ Wilhelmina, Vooruit/HEDW.-Het werd een verrassend goed partijtje voetbal,
waarin' vooral het tempo, dat voor de. rust grotendeels door de gastheren werd be-
paaldr', opviel.,r, .

In het i elf tal wan^de Meeuwen h-aa'!mért,enk'elegiyerjongingen" aangebracht,
doorj'dit,team" zeker, aan, kracht ̂ enrsnéïhe^-wpjiJj.yTOr'dézê' wedstrijd was het
als-Volgt''samêngestéld:"|'Jongsma, 'Janssen',^' Water, Bruijnzeel;,|\Zwart, Schilpzand,
Kraaijenoord, NijkampV'Koper, .Visser en Ke'esman.' '' ' j 1

: • • • , • < ';:^,^;|;^v-^:-. J..;, l
De ione'e'- krachten.1 zoals») Zwart. • r Bruiin-. ooer l'orj de invallende duisternis, temeeiDev jonge^krachten; zoals-) Zwart," Brui jn-.
zeel Sri"Nijka'mp, hielden evenzbv'életjbelof-

<Tf . . ~ ! ~ - J. ' T*
ten j£i voor dé;'toekomst. Het lijkt onsize-
ker'*êen verstandige daad om deze jonge
spelers vertrouwd te maken met de wed-
strijdsfeer in hoger geklasseerd miljeu,
waar er toch altijd iets „harder" wordt ge-
speeld..

Scheidsrechter J. van den Bos liet twee-
maal vijf en dertig minuten spelen en dat
bleek precies lang genoeg te zijn met het

Pracht handen
Tube 95« Hamea-Gelei
Het II de Hamamelli die 't 'm doet

Het dorp, waar ik jon-
gen was, is omgeven
door bossen. In die tijd
(waarin jongens avon-
tuur zoeken en altijd
vinden) zagen we al-
leen de bomen. We on-
derscheidden twee soor-

ten, rotbomen en klimbomen. De laatste
verdeelden we weer in gemakkelijke en
moeilijke. Vaak ontstond er verschil van
mening over de kwalificatie van bepaalde
bomen. Maar over één boom waren wij het
eens. Die tcas het moeilijkst te bekliin-
men. Het was een rode beuk. Hoog toren-
de hij boven de andere ^bornen uit. Mach-
tig zoals hij zijn enorme armen uitstrekte.
Door zijn talrijke bladeren musiceerde het
zonlicht als in een kathedraal. Duizelend
keken we omhoog. Via een krentenboom
konden we de onderste tak bereiken. Eén
voor één klommen we omhoog. De schors
was glad. De afstand van tak tot tak »oas
eigenlijk te groot. Maar tastend en uiterst
geconcentreerd gingen we omhoog, deci-
meter na decimeter. O, de triomf toen ive
ons doel bereikten. Met verkrampte 7ian-
den en bonzende harten gaten we in een
vork. De wind iviegde ons zacht heen en
weer. Opgewonden wezen we elkaar wat
we zagen.

Daar de daken van ons dorp, rode wis--
kundige vruchten tussen veel groen. Wdn-
delen kon je over de toppen van de bo-

men! Van ginds.^ naar ginds stroomde de
beek.' En als je lang naar. de wolken keek,
dreef je mee. ..,>s\,^

Eindelijk zat *g'ëkeken' 'maakten wij ons
op voor de terugtocht. We keken omlaag,
onsei adem stokte. Vanaf de plaatsen waar
we "Staten, daalde de beuk af naar de aar-
de, loodrecht en verschrikkelijk. We ke-
ken 'elkaar aan en bleven waar we zaten.
Uur \ na uur verstreek. Het werd avond.
We waren uitgeput van het vele schreeu-
wen.ltBij het donker worden, ging de wind
liggen. Vol stond de maand tussen de ster-
ren. Vleermuizen joegen ons met Tiun scha-
duwen angst aan. Beneden ons hoorden
wc vreemde geluiden. De torenklok was
om het uur ons enige contact met de be-
woonde wereld. Eén van ons stelde toen
voor om gezamenlijk te gaan zingen. Het
geluid zou stellig ver dragen door de stil-
le avond. We konden geen ander lied be-
denken dan: „Klein vogelijn op groene
tak.*.- ". Ondertussen klemden we ons
vast aan de boom.

Ach, om een verhaal dat eentonig dreigt
te worden kort te maken: we werden ge-
hoord. Met zaklantaarns en stallampen za-
gen we pnne redders naderen, ongeruste
vaders, familieleden en gealarmeerde
buren. ^

O, de goedheid waarmee de aarde mij
weer opnam. Groot was mijn liefde voor
haar. Zo' groot dat geen vader liet uit
mijn zitvlak sloeg.

oog ';op de invallende duisternis, temeer
omdat [men pas.kwart voor zeven begon.

'de eerste speelhelft had Zandvoortm.
eeri vrij groot overwicht, mede doordat de
bal bijzonder snel werd doorgespeeld,
waarbij het plaatsen — op een enkele uit-
zondering na — uitstekend was. De Am-
sterdamse combinatie had dan ook niet di-
rect een afdoend tegenmiddel om zich de
rappe Zandvoortse voorwaartsen van het
lijf te houden. Binnen twintig minuten ke-
ken zij tegen een 2-0 achterstand aan.
Twee prachtige doelpunten respectievelijk
van Kraaijenoord en Nijkamp. De beste
man in de hoofdstedelijke voorhoede, mid-
denvoor Pais, zorgde dat er iets van die
achterstand werd afgeknabbeld. Met een
beheerst tikje veranderde hij een lange
pass zodanig van richting, dat doelman
Jongsma geen schijn van kans had.

Na de rust kwamen de roodwitten er
steeds beter in. Het werd een pittige, ge-
lijk opgaande strijd met een bijzonder
aantrekkelijk tempo. Doordat de Amster-
dammers nu veel beter „op de bal" zaten,

kregen de Zandvoorters niet altijd de ge-
legenheid hun spel te spelen, zoals zij dat
wilden. De laatsten werden als het waie
gedwongen de bal nog sneller af te geven,
waardoor het plaatsen wat onnauwkeuri-
Ifer werd. Toch behield Zandvoortmeeuwen
het beste spel en menigmaal moest de
Amsterdamse (uitstekende) doelman zijn
vuisten gebruiken om z'n doel te beveiV-
gen. i , • "

Hij kon evenwel niet verhinderen dat
Nijkamp — na de rust op de rechtervleu-
gel spelend — met een prachtig welgemik-
te kopbal ,de stand op 3-1 bracht. ,

Wat de Amsterdammers ook onderna-
men, de Zandvoortse achterhoede stond
geen doelpunten meer toe. ,

In dé snel toenemende schemering gaf
scheidsrechter Van den Bos -het, eindsig-
naal van een voetbalwedstrijd, die 't aan-
kijken dubbel en dwars waard was. '

Het aantal toeschouwers was niet groot,
maar hieraan was het slechte weer —
nauwelijks een uur voor de wedstrijd
— niet vreemd. H.W.

Mensen en zaken
Vakantiebestedlng

Och, wat doe je met een week vakantie
in deze niet bijzonder door fraaiheid uit-
muntende zomer? Je hebt met volle teu-
gen van de omringende natuur genoten, je
hebt stormen en enkele vleugjes sneeuw
getrotseerd en eindelijk kwam er een dag,
waarop je zei dat je nu maar eens moest
thuis blijven. Om enkele hoogst nood-
zakelijke huishoudelijke werkzaamheden
op te knappen. Men glimlacht altijd ietwat
geblaseerd als vader dergelijke buitenspo-
rige plannen koestert en er op laat vol-
gen dat hij ze gaat uitvoeren.

Er moest een bar ingewikkelde lamp
worden opgehangen. Dat niet alleen, ze
moest gemonteerd worden. Het verlich-
tingsattribuut was door moeder van een
fonkelnieuwe Brabants bonte overtrek
voorzien. Aardig, daar niet van. Maar de
amp moest gemonteerd worden, zoals

reeds gezegd is. En ze was overdreven ge-
compliceerd. Sommige mensen hebben het
gevoel voor techniek, dat hen genieën doet
zijn. Vader heeft dat gevoel nu eenmaal
niet. Nu kan men opwerpen dat een man
veel kan als hij voor een bepaald werk
wordt geplaatst en er niet omheen kan. 't
Is mogelijk dat er zulke mannen zijn. Va-
der is niet zo'n man. En dat geeft wel eens
aanleiding tot gemeesmuil en ook wel
openlijk hoongelach in het huis. Dat is
verdrietig, maar als men-zich een zekere
berustende filosofie heeft eigen gemaakt,
kan een man veel doorstaan. Zeker, laat
men niet vergeten dat er onder de om-
standigheden, waarin vader . verkeert,
moed voor nodig is een electrische lamp te
monteren.

Deze dingen zitten verbazend vreemd in
elkaar. Dit nog even. Er zijn mannen, die
ets goed bekijken voor ze het demonteren.

Dan weten ze altijd hoe het weer in elkaar
moet worden gezet. Vader doet dit niet.
Hij is tamelijk goed in het uit elkaar
schroeven van iets. Niets meer of minder.
Het op z'n plaats zetten van de diverse
onderdeeltjes levert altijd uitgebreide
moeilijkheden op. En een lamp is tenslot-
;e een lamp. Die brandt eenvoudig niet als
er iets mis is met de montage. Dat heeft
men gemerkt.

Moeder is zich met de kwestie gaan be-
moeien. Tot overmatige pret van de doch-
;er van zeventien, die op afstand in vaders
stoel zit te glim-ogen. Heel gelukkig sehit-
terden de drie zonen door een zegenrijke
en naar het vader voorkwam van ouder-
liefde getuigende afwezigheid. De middag
vloog om. Onder de werkzaamheden door
gaf vader nog een mondelinge spoedcur-
sus in filosofie en pedagogie. Deze wijs-
heid ging echter teloor in de wrang-iro-
nische lachstuipjes van de teenager voor-
noemd. ,,

En de lamp brandt. Maar om alles wat
u lief is: raak haar niet aan.

t , MOMU3

Zandvoortmeeuwen - '
Uitslagen zondag ZO augustus:

Zandvoortm. 1-Ripperda l 3-4
Het 2e elftal leed te Aalsmeer twee neder-
lagen in het J. Mantel-toernooi. Het elftal
kreeg de vierde prijs.
Programma voor zaterdag 26 augustus:

Zaterdagmiddagtoernool om de Gebr.
v.d. Graaf-beker:
Terrein Vondellaan, aanvang 14.30 uur.

Programma voor zaterdag 27 augustus:
Het Ie elftal neemt deel aan het
D. Groen-toernooi van de v.v. Aalsmeer.
Aanvang 12 uur.

Vriendschappelijke wedstrijden:
Zandvoortmeeuwen 2-RCH 3r 14.30 u.
Zandvoortm. 3-HBC 3 12 u.
Zandvoortm. 4-HBC 4 12 u.
Zandvoortm. 5-HBC 5 12 u.

!Za'n,dvoortm. 6-HBC 6 12 u.

Paxkeerschijf in zicht
Toepassing van de parkeerschijf, volgens uniform model moet worden bevorderd. De
gemeenten zullen vrij,zijn in het bepalen van „parkeergelden" die door middel .van
de parkeermeter zullen kunnen worden geheven. £?'

Dit zijn, naar verluidt, twee bepalingen uit de op komst zijnde wettelijke regêlin-
gen die de gelijktijdige invoering van de parkeermeter en de parkeerschijf mogelijk
zullen maken. - ' r1.

De wijziging van de motorrijtuigenbe-
lastingwet, nodig voor heffing van par-
keergeld-op de openbare weg, bevindt zich
nu bij de ministeries van financiën en ver-
keer en waterstaat in een eindstadium.

Van de zijde van de ANWB wordt ver-
nomen, dat zowel voor de vorm als voor
het gebruik van de parkeerschijf stringen-
te voorschriften zullen worden opgesteld.
Wat betreft de uniformiteit heeft de orga-
nisatie goede reden aan te nemen, dat mi-
nister Korthals de door de ANWB reeds
lang geleden verspreide parkeerschijf zal
propageren. Op die manier kan er ook

sprake zijn van een Europese uniformiteit,
aangezien dezelfde modellen in circa- twin-
tig Europese steden worden-gebruikt.

Wat de controle op de parkeertijden aan-
gaat, zullen de overheidsaanwijzingen
gaan in de richting van een bevestiging
van de schijf achter het raam van de .'auto
aan de rijtaaanzijde. Staat een auto" 'b.v.
met de neus naar een gracht, geparkeerd,
zodat het onmogelijk is de wagen aan "de
voorzijde te controleren, dan zal men de
schijf zo moeten aanbrengen, dat hijijvan
de straatzijde af zichtbaar kan zijn.

Ten aanzien van de heffing van parkeer-

Huidgenezing
Huidzuiverheld - Hu'KJgeiondhetd

F» U ROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

Kleine brand
Woensdagavond ontstond een brandje

in een perceel aan de Fazantenstraat. Het
vuur(tje) werd door politiemannen geblust.

Scooter contra auto
Woensdagavond vond een aanrijding

plaats tussen een scooter en een personen-
auto op hoek van de Marisstraat en de
Marn. v. St. Aldegondestr. De scooter werd
beschadigd. Persoonlijke ongevallen deden
zich niet voor.

Rookgranaat op strand
Op het strand werd door de politie een

rookgranaat aangetroffen. Het projectiel
werd door de politie onschadelijk gemaakt.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zondag 20 augustus:

TZB 1-Herenmarkt l 4-5
TZB 2-Herenmarkt 2 2-1
TZB 3-Herenmarkt 3 5-2
TZB jun.-Herenmarkt jun. 9-0

Programma zaterdag 26 augustus:
TZB adsp. a-Helios comb. a 15.30 u.
TZB adsp. b-Helios comb. b 15.30 u.

Programma zondag 27 augustus:
TZB 1-RKAVIC comb. 14.30 u.
TZB 2-RKAVTC comb. 12.30 u.
TZB 3-RKAVIC comb. 14.30 u-

„TZB jun.-RKAVIC jun. 12.30 u.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
-De gymnastiek- en turnlessen van O.S.S.
beginnen op 31 augustus a.s. in de Wilhel- _
minaschool en op l september a.s. in de
Karel Doormansehool voor de afd. Noord.
Ook de afd. volleybal opent haar deuren
op l september in de Wim Gertanbaeli-
school. In de bestaande lesuren is geen
wijziging gekomen.

gelden via de meter wordt gewezen op het
overleg, dat de bewindsman met de burge-
meesters van enkele grote steden heeft ge-
had. Daarbij is tot uiting gekomen, dat de
grote gemeenten deze nieuwe vorm van
belastingheffing zeker niet als een extra
bron van inkomsten zullen gaan beschou-
wen. De t meters ..zullen vermoedelijk zo
worden ingesteld, dat er voor de automo-
bilist slechts sprake is van een bijdrage in
de door de gemeenten te maken onkosten.
Natuurlijk zal die bijdrage ook weer niet
zo klein zijn dat langparkeerders de plaats
naast de meter onbeperkt lang bezet kun-
nen houden. Gelet op de autonomie der ge-
meenten zal het rijk zich dus niet met het
bepalen -van een bedrag bemoeien. '



FAMILIEBERICHTEN

De Heer en Mevrouw
VAN ES-HONDIUS VAN HERWERDEN
geven met grote blijdschap kennis van de
geboorte van hun zoon

DIRK BASTIAAN
Zandvoort, 23 augustus 1961
Kostverlorenstraat 4
Tijdelijk: St. Elisabeth's Gasthuis, Haarlem

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
P. Flieringa, Brederodestraat 1. tel. 2181

WIJKZUSTER:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

APOTHEEK:
26 augustus t/m l september: .
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 'a morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 27 augustus
Dierenarts dr. J.W.Baljet/dr.G.W.Tiecken

Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplei.1

Zondag 27 augustus
8.30 uur: Kerkdienst in de Duitse taal.
Ds. G. Plantiko, Duits predikant te Am-
sterdam.
10 uur: ds. C. de Ru.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat -15
Zondag 27 augustus

10.30 uur: ds. J. Heidinga .(n.h.) uit
Haarlem. "

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 27 augustus

Aerdenhout/Bentveld (Kapel achter de
Hervormde Kerk, Leeuwerikenlaan):
'9 uur: dr. P. J. Richel, Heemstede.

Zandvoort:
10.30 uur: dr. P. J. Richel.
19 uur: dr. P. J. Richel.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 6.30, 7.30, 8.30,

9.30 (hoogmis), 11 uur.
Bovendien avondmis te 19.30 uur.
De H.H. Missen van 8.30, 11 en 19.30 u.
zijn vooral voor de gasten.

NED. CHR.' GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende augustus geen samenkomst.

JEHOVA'S GETUIGEN <
Dinsdagavond 8.u. bijbelstudie in Geme'en-

schapshuis,. kamer 4, ingang Willemstr.,

-HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 27 augustus, 9.45 uur, 298 m:
radiotoepsraak door dr. G. W. Huygens.
Onderwerp: „Mensen die doen alsof".

Zomer aanbieding
100% wollen deken
150 x 200 f 24,95

Beddenmagazijn

W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21, TELEFOON 2119 •"

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak in:
Moderne KAPSTOKKEN v.a. 8,95
THEEBEURZEN vanaf 7,95
6 TAFELMESSEN vanaf 4,95
NAAIDOZEN vanaf 3,95
BOEKENREKKEN vanaf 3,75
COURANTSTANDAARD v.a. 2,98
ZEILWRIJVERS 14,95
STRIJKPLANKBEKLEDING

vanaf 2,95
PEDAALEMMERS vanaf 9,75
STRIJKTAFELS vanaf 25,95
LIEBHERR KOELKASTEN

vanaf 398,—
Edy wasmachines en centrifuges
Luxaflex-gordijnen, speelgoederen,
Sola-artikelen.

SWALUESTRAAT 9 - TEL. 2418

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 25 t.m. zondag 27 augustus, 19 en
21.30 uur: film Alles de lucht in.
Maandag. 28 en dinsdag 29 augustus, 19
en 21.30 uur: Der gauner und der Liebe
Gott.
Woensdag 30 en donderdag 31 augustus,
19 en 21.30 uur: film O Sole Mio.
Vrijdag 25 t.m. donderdag 31 aurj.r llf.30
uur: film Das blaue Meer und du.

ABONNEERT V
op de

ZANDVOORTSE COURANT
'Achterweg l - Telefoon S1SS

H.H. Sportvissers!

Italiaanse rubber-lieslaarzen
Alle maten vanaf ƒ 22,50
Fa. KALSHOVEN, Oosterparkstraat 41, tel. 3660.

HET HEEMSTEEDSE „GYMNASION"
nodigt u uit voor de nieuwe cursus, die in
oktober begint.

Clublessen RHYTHMISCHE GYMNASTIEK voor
dames, moderne fit-makende oef. voor heren.

Kinderclubjes en KLEUTERGYMNASTIEK.
Sportieve BOKSLESSEN voor jongens.
Heilgymnastiek en MASSAGE
ZWANGERSCHAPSGYMNASTIEK
onder gespec. vr. leiding
JULES KAMMEIER,

Lich. opv. M.O., Adr. Pauwlaan 29, tel. 39380.

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.
WONINGRUIL Zandvoort

Aang. vrij hujs bev. 2 krs
en suite, flinke gang m.
gr. bergkast, keuk. m. gey-
ser, toilet. Voortuin en a.d.
achterz. betegelde plaats
en tuintje, schuur. Boven:
3 sl.krs m. vaste wast. en
gasaansl. Tel.aansl. Omg.
watertoren en gesch. v. zo-
merverh. Huur ca. ƒ 70,—
p.m. Gevr. soortgel, huis
m. l slaapkamertje meer.
Br. nr. 6505 bur. Z. Crt.

WONINGRUIL Zandvoort
Aangeb. huis in centrum.
Gevr. huis i.d. nabijh. van
zee.of duin. Br. 6504 Z.Crt.

Gevraagd:
HUIS ZANDVOORT

koop of huur, evt. ruil Am-
sterdam. Br. 6502 Z.Crt.

Te koop gevr. HUIS 6 krs
en badk., c.v. of oliestook,
garage of schuur, ongem.
Evt. ruilen met huis in
Overveen, dezelfde grootte.
Br. nr. 6501 bur. Z. Crt.

Te <huur aang.: GEMEUB.
ZIT-SLPKAMER m. gebr.
v. keuk. Br. 6508 bur. Z.C.

Chocolaterie TOONBANK
aang.. z.g.a.n. Chocolaterie
Bettina, Zeestr. winkel 9.; '• " •
Te koop: MAAIMACHINE,
z.g.a.n. Agnetastraat 5.

Te koop: nieuwe pr. knop-
pen-ACCORDEON m. kof-
fer en bruine PIANO (Ross-
mund), pracht geluid.
Kostverlorenstraat 59.

Aangeb. pracht nieuw
TAFELBILJART
coxn.pl. 160 x 90

Wegens omstand. van ƒ 285
voor ƒ 150. Br. 6506 Z.Crt.

Te koop: gedr. JONGENS-
KLEREN, 19 jaar en DA-
MES KLEREN, maat 42
De Ruyterstraat 58.

Te koop: witte KINDER-
WAGEN ƒ 35. J. Heze-
mans, W. Draijerstraat 21.

Te koop: B R O M F I E T S
sportmodel t.e.a.b. Ken-
nemerweg 80, Zandvoort.

Te koop: Thebo KOLEN-
SALAMANDER of in ruil
voor oliehaard of salaman-
der. Sanders,' v. Stolberg-
weg 3, tel. 3434.

Gedipl. pedicure
Behandeling bij u aan huis.

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 2562

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie
Telefoon Amsterdam 020-
715797, Lutmastraat 89.

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

RINGEN

Verlovingsfeest!
Al bij
Lansdorp geweest?
Kerkstraat 33, telef. 2359

Te koop gevr.: gebruikte
BRANDKAST. Br. m. pr.
en maat nr. 6503 Z. Crt.

WERKSTER GEVR. mevr.
Zwei-ver, Julianaweg la,
Telef. 2499.

Dame zoekt HUISHOUD.
WERK in Zandv. of omg.
van 9-2 uur. Tel. 3171 ol
br. nr. 6507 bur. Z. Crt.

Wie vond LICHTBLAUW
DEKENTJE ?

Grote Krocht 19.

FOTO-TOESTEL van kind
VERLOREN. Teg. bel. ter.
te bez. bij de Politie, of
wagen HA-R-997 Caravan-
camp „Dennendal".

H. DE JONG, Van Len-
nepweg 27, aannemer van
TEGELWERKEN, WAND-
en VLOERTEGELS, mod.
SCHOORSTEENMANTELS

OPENBARE VERKOPING
Notarissen J. de Reede en
J. Brants te Haarlem, zul-
len donderdag 7 september
1961, n.m. 2 uur in het No-
tarishuis, Bilderdijkstr. l,
Haarlem, publiek verkopen:
De villa m. centr. verwarm,
(oliestook), garage en tuin
te Bentveld (gem. Zand-
voort) a.d. Bentveldsweg 7,
kad. sectie B nr 6642, gr.
6,90 A. Het perceel is vrij
van huur en dient ontruimd
te worden opgeleverd na
de betaling der kooppenn.,
welke betaling moet ge-
schieden uiterl. 19 okt. a.s.
Lasten ƒ 173,86 p.j.
Bezicht. dinsd. en donderd.
2-4 uur. Inl. bij gen. notss.
Ged. Oude Gracht 82, tele-
foon 13860. -

GRATIS. WASSEN
met een. VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of' een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,-.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog S dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Heel 't gezin heeft
belangstelling
voor de
ZANDVOORTSE
COURANT

Profiteert van de
publiciteitswaarde
die daarin
gelegen is

De lezers van
ons blad weten
dat wonen in
Zandvoort
mede betekent:
de Zandvoortse
Courant lezen!

Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135

Van Dams kapsalon
zowel voor dames als heren
vanaf 15 september tot l mei

Dinsdags „de gehele dag
GESLOTEN

KERKSTRAAT la
HALTESTRAAT 53

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUID8- en ORAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Goed nieuws
voor slechthorenden

Wij leveren u alle bekende merken

Hoorapparaten en hoorbrillen
zoals Audium, Philips, Siemens, Westrex.
Ook batterijen voorradig.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

Opticien A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
POSTSTRAAT 12 t/o Consultatiebureau
Telefoon 4395

Erkend ziekenfondsleverancier

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant

• Verschijnt 2 x per week
• Dus actueel
• Objectief-kritisch
• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het groot-
ste deel van het Zandvoortse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneert U dan NU !

De Zandvoortse Courant

Telefoon 2135

Italië zegt "proost"
met STOCK

t

APERITIVO ROSSO

de pittige drank,
die stimuleert en verfrist

" een godendrank in een long-drink glas,
met blokjes ijs, een partje sinaasappel en
een-schijfje citroen: Mijmerend genieten!

Per grote
literfles

8.50

stock
Italia

STOCK is het Italiaanse wereldmerk voor Brandy 84.
Vermouth, Aperitivo Rosso en uitgelezen Likeuren.

In ZANDVOORT verkrijgbaar bij:
Wijnhandel LEPFERTS, Zeestraat 44, telef. 2254.
HOOIJ'S Wijnhandel, Potgieterstraat 26 hoek Hel-
mersstraat, tel. 3913
In BENNEBROEK verkrijgbaar bij:
STENEKER'S Wijnhandel, Zwarteweg 30-32, tele-
foon 6227
In HAARLEM verkrijgbaar bij:
Slijterij JOS VAN BALEN, Kruisweg 15, tel. 11416

Wagenweg 14, tel. 15967
Wijnhandel E. H. J. BURGERS & ZOON, Schoter-
weg 6, tel. 56282; Tesselschadeplein 6, tel. 62408
Slijterij-Wijnhandel A. CORVER, Lange Veer-
straat 30, tel. 19S89.
N!V. Wijnhuys „DE GULDE DRUYF" Grote
Markt 4, telefoon 10134.
C. van Hees, Wijnhandel „OPORTO", Zijlweg hoek
Ruychaveratraat 2, tel. 16802.
N.V. Wijnhandel W. JAGER GERLINGS v/h Fa.
J. H. Enschedé, Spaarne 86-92, tel. 10112.
Wijnhandel OKHUYSEN, Gierstraat 34, telefoon
10877-16275.

Wljnhandal „D'OUDE VOS", Kleine Houtstraat 56,
telefoon 16510.
Wijnhandel „DE ZYLPOORT", firma P. Beaufort,
Kinderhuisvest 47-51. telefoon 10717.
Slijterij J. M. VERSCHUREN, Van Oosten de

Bruijnstraat 175
HOOIJ'S Wijnhandel
Ged. Oude Gracht hoek Kleine Houtstr. 57, tel. 13676
Leidsevaart 132 hoek Leidsestraat, tel. 17993
Amsterdamstraat 64 tegenover de kerk, tel. 12612
Kleverparkweg 24 tegenover de kerk, tel. 60997
Rijksstraatweg 8 bij Soendaplein, tel. 51481
Rijksstraatweg 242 bij Jan Gijzenbrug, tel. 56757
Marsmanplein 35 Winkelcentrum Delf twijk, tel. 63301

In HEEMSTEDE verkrijgbaar bij.
Slijterij en Wijnhandel „DE KASTANJEBOOM",
Fa. H. Schouten, Binnenweg 59, telefoon 38162.

In OVERVEEN verkrijgbaar bij:
HOOIJ'S Wijnhandel, Bloemendaalseweg 337 bij
Zijlweg, tel. 15123
„DE OUDE TOL", B. de Vries, Zijlweg 9, tel. 12089



RADIO EN TELEVISIE
WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

PHILIPS
ERRES
BLJLUPÜNKT

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR Vakkundige en snelle

REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

Dames, doet in deze dure tijd uw voordeel bij

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682
500 gram riblappen 2,75
500 gram mooie ossenlappen vanaf... 2,10
Voor de boterham:
100 gr. ham en 100 gr. gek. worst 0,85
100 gr. pekelvl. en 100 gr. gek. worst 0,75
150 gram gehakt 0,55
150 gram pork 0,50
150 gram ham 0,90
150 gram gelardeerde lever 0,95
150 gram pekelvlees 0,75
250 gram gekookte worst 0,85
250 gram leverworst 0,70
Soeppakket l,—
l busje weense worstjes 0,98
Ook voorradig Ie kwal. diepvries-kuikena

In een wip
schoon schip !

PHILIPS STOFZUIGER,
Keus uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week.
Uw oude stofzuiger heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 - TELEFOON 2164

Wegens vakantie
G E S L O T E N

van 28 augustus
tot 7 september

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE™ HERENKLEDING

KIKKBTR.20 • TÏL:31>6

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, Keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360

Delana"31
SKIBROEKEN
TRUIEN
WOLLEN BLOUSES
KINDERVESTJES
NYLONS vanaf 1,98
WOLLEN BABYJASJES

V slaagt tenslotte bij

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

Voorzorgzegels nemen wij aan

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Tel. 2562
Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
Grote Krocht 23
GLAS-ASSURANTIE

WATERDRINKER KOOPT ALLES
Zolderopruimingen, meubilair en andere
goederen enz. U belt, wij komen.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 PoZtfte
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenvfr-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Firma Schuilenburg Gr. Krocht 5
TeUf. 2974

levert u o.a. de volgende artikelen

MAN

DIE ER BUITEN KflNÜ

Scheerapparaten

Philishave vanaf f 42,—
Braun vanaf ... ƒ 34,75
Remington f 98,50

Bij aankoop Remington:
voor uw oude apparaat
krijgt u ƒ IS,- retour!

Tevens alle scheerbla-
den voorradig.

Centrifuges

Edy ƒ 175
Corona ƒ 165
Sharff ƒ 199 of ƒ 269
Murphy Richards ƒ 259
Erres
Bico
AEG

ƒ 238
ƒ 179
t 215

Rijwielonderdelen

Dynamo m. kap ƒ 8,75

ƒ Fietstasjes v:a. ƒ 2,25

Hockeyklemmen ƒ 2,75

Rijwielstandaards 4,35

lasbeschermers ƒ 2,95

Dubb. zijtassen ƒ 11,50

Kilometertellers 4,25

Kilometertellers met
snelheidsmeter ƒ 9,75

Kinderrijwielen

Merk Trio v.a. ƒ 69, —
Direct lcverb»»r

S KINDERFIETSJE s

HPNG

We hebben ze
alle voorradig.'

Verlichting

Kronen vanaf... ƒ 29,75 l
Triplets ƒ 24,50
Wandverlichting ƒ 3,9B
Bedlampjes ƒ 5,98 j
Bureaulampjes ƒ 6,9.'

Ziet onse sortering!.'

Merk Locomotief
vanaf ƒ 96,75

Merk Fongers... ƒ139,75

Driewielers ... ƒ 18,75

Autoped, hout ƒ 5,95

Autoped,
luchtbanden ƒ 28,50

Autoped, luchtbanden
m. rem en zitje ƒ 36,50

Fietstasjes v.a. ƒ 2,25

Tasklemmen ... ƒ 2.95

Snelbinders ...... ƒ 0,65

Van Dam's kapsalpns
voor moderne

haarverzorging
Voor DAMES: KERKSTRAAT la
Voor HEREN: HALTESTRAAT 53

OPLEIDING
Middenstandsdiploma
praktijk diploma boekhouden, enz. door
H.W.I. en Ond. Ver. L. Coster

Inl. en prosp. Antonides, Engelb.str. 4, Zandvoort
Lijst van geslaagden Secr. Florapl. 19, Haarlem

Onze schoenreparatie afdeling

is van 4 t.m. 9 september
met VAKANTIE

BROSSOIS Schoenhandel

Erkende A utorijschool „Zandvoort"
The -beckestraat 17 - Telefoon 3283

V E R H U U R VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

Technisch hoogtepunt
gezellig middelpunt
Philips televisie 43 cm beeld ƒ 645,—
Zojuist verschenen geheel nieuwe Philips
T.V. automatic, 48 cm beeld ƒ 745,—
Philips televisie 59 cm vanaf ƒ 895,—

Uw oude zadio of televisie heeft inztiilwaazde
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. — Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen
u gratis uit en thuis.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F. H. PENAAT.PHILIPS-SPECIALJST
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 — TfELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

zo'n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, -u geniet, want u hebt onze heer-
lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

s el f schilderen! \
iLosse ollegrondvert |

a ƒ 1,25 per kg.
- Ouderwetse GLANS- ]
i VERF a ƒ 2,25 p. kg j
' VERF voor BIN-

I' NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

[ Dutra-verfmaleriP
ÏN.Z. Voorburgwal 251
i Amsterdam-G., telef. l
J 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Prima rietmatten
voor afsohutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL
ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Middenstands-
examen 1962
DONDERDAGAVOND, 14 SEPTEMBER a.s.
beginnen om half acht de nieuwe lessen. Oplei-
ding in elf maanden, een lesavond per week.
Inlichtingen donderdagavond van half acht tot
negen aan de Julianaschool, Brederodestraat 15,
Zandvoort

N. 3. Th. Bohmidt, Kon. Wilhelminalaan fy,
tel. 08500-80880, b.g.g. USOG.

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met ziekenfondsvoorschrift vastgestelde vergoe-
ding op monturen en glazen geheel zonder kosten

*'s Avonds geopend van 8-9.30 uur

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

:. INSTRUCTEUR D. 'OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co\

s Nieuwbouw - Verbouwingen
' ^ i Burger- en onderhoudswerken

Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

*MONOPOLE
Kassa geopend:
dagelijks 12.30—15.00 en 18.00—22.00 uur

VRIJDAG 25 t/m ZONDAG 27 AUGUSTUS
Aanvang 19.00 en 21.30 uur

; Norman Wisdom geestiger dan ooit in de
doldwaze klucht:

Alles de lucht in!
Alle leeftijden.

MAANDAG 28 AUGUSTUS en
DINSDAG 29 AUGUSTUS
Aanvang 19.00 en 21.30 uur

Gert Frobe - Karl Heinz SShm

Der gauner und
der Lïebe Gott

Een vrolijke film, waarbij u zich kostelijk zult
amuseren! Alle leeftijden.

WOENSDAG 30 AUGUSTUS en
DONDERDAG 31 AUGUSTUS
Aanvang 19.00 en 21.30 uur

Een „feestfilm" in optima forma:

O Sole Mio
met o.a. Rex Gildo - Santo Berger - Vico Tor-
riowt - Jan en Kjeld en. het Bios dansorkest.
In prachtige kleuren. Alle leeftijden.

VRIJDAG 25 t/m DONDERDAG 31 AUG.
ledere middag 14.30 uur een vrolijk vakantie-
programma voor ALLE LEEFTIJDEN:

Fred Bertelmann - Renate Bwert

Das blaue meer
und du
In kleuren.

*Teé 25S0

Voer

familiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS 611
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •
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ZANDVOORTSE COURANT
^ v

voor ZANDVOOBT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg1 l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Intrede van ds. P. J. O. de Bruijne
in de Gereformeerde Gemeente van Zandvoort

In een bijzondere avonddienst in de Geref. Kerk aan de Julianaweg, deed de nieuwe

predikant ds. P. J. O, de Bruijne, die 's morgens door zijn zoon was beves-

tigd, zondag j.l. zijn intrede. In het tot de laatste plaats bezette kerkgebouw had

een ^dienst plaats, die, door z'n soberheid maar vooral hartelijke saamhorigheid, in-

drukwekkend kon worden genoemd.

Ds. de Bruijne leidde deze dienst, welke begon met zang, gebed en schriftlezing

(I Kor. 4, vers l—5).

Als tekst voor zijn intreepreek had ds.
de Bruijne gekozen Jesaja 49 :16: „Zie,
Ik heb u gegrift in de palm van mijn han-
den en uw muren staan mij steeds voor
de geest!"

In dit beeld, dat door de profeet wordt
opgeroepen, wil gezegd worden dat Jaweh
te rechter tijd het volk Israël zal redden.
Al zal misschien een vrouw haar kindje
vergeten, zo dit mogelijk ware, God ver-
laat en vergeet ons nooit. Hij heeft ons
gegrift in de palm van zijn handen. En
wat daar in die handpalmen staat — de
mens in zijn ellendige noodsituatie — is
niet veel moois, maar het is troostend te
weten dat God ons in alle zorgen en moei-
lijkheden, waarin wij bijna ten onder drei-
gen te gaan, ons nabij is. Wij staan er
goed bij Hem pp! Niets is van belang, ons
eigen kleine ik wel 't minst, maar uiterst
belangrijk is het weten dat God onze red-
der is en dat Hij ons niet vergeet. „Ik ben
de Heer, Uw God! zegt Hij zonder ophou-
den, Ik vergeet U niet."

Vervolgens werd ds. de Bruijne door een
vijftal personen toegesproken. De heer H.
de Pater, waarnemend praeses van de Ker-
keraad, releveerde dat de Geref. Gemeente
een moeilijke tijd achter de rug had, na
het plotseling en smartelijk ontvallen van
ds. de Ruiter, in wien de Gemeente, een
toegewijd herder verloor.. Het verheugde
spr. dat thans weer een „complete ge'meen-
te" aan het werk ging en hij beloofde na-
mens de gehele gemeente hechte samen-
werking met de nieuwe predikant, beslui-
tend met een W9ord uit Psalm 127: „Wan-
neer de Heer het huis niet bouwt, is het
zwoegen der bouwlieden ijdel."

Ds. J. A. van Arkel, consulent en afge-
vaardigde van de classis Haarlem,herinner-
de aan de verbondenheid der kerkeleden,
welke speciaal bij twee feiten op bijzon-
dere wijze tot uiting kwam: bij de uit-
vaartdienst van ds. de Ruiter en de avond,
waarop ds. de Bruijne werd gekozen als
herder van de gemeente. Spr. wekte op tot
gebed voor elkander.

Ds. C. de Ru sprak namens de Hervorm-
de Kerk in Zandvoort en hij deed dit met
een beroep op eenheid der beide kerken.
Hij zei dat dit altijd een hartewens was ge-
'geweest van ds. de Bruijne's voorganger, ds
de Ruiter en hij herinnerde aan de geza-
menlijke bidstonden, die de Kerken in de
oorlogstijd hadden. Spr. vertrouwde dat
ds. de Bruijne en zijn Gemeente zouden
zoeken naar datgene wat bindt en niet
naar wat gescheiden houdt. Hij wenste ds.
de Bruijne en zijn gezin vele goede en
vruchtbare jaren in Zandvoort toe.

Pastoor A. Cleophas, parochieherder van
de r.k. Kerk in Zandvoort, beklom hierna
de kansel om ds. de Bruijne als collega
toe te spreken. In een geestige woordspe-
ling citeerde hij LUC. 24, waarin de Evan-
gelist verhaalt van de Emmausgangers,
waarvan er een Cleophas heette. Laten wij
veel bidden voor elkaar en laten wij veel
samenwerken, aldus spr. Het is een voor-
recht het Woord van God te mogen ver
kondigen en hoe meer wij samenwerken,
hoe meer wij in staat zijn de rijkdommen
van Christus op aarde uit te dragen. Pas-
toor Cleophas eindigde met de engelen-
zang uit de Kerstnacht: „Vrede op aarde
aan hen, die van goede wille zijn!"

Tenslotte voerde ds. D. Ringnalda, Geref.
predikant te Overveen, het woord. Hij be-
groette in ds. de Bruijne een vriend en een
buur en hij vergeleek de nieuwe ambtsdra-
ger van Zandvoort met een favoriet siga-
rettenmerk(!): nobel, zuiver en trouw. Spr.
hoopte dat het werk van ds. de Bruijne,
dat hij in de industriële sector vqn Zaan-
dam had verricht in het recreatiegebied
van Zandvoort eveneens rijke vruchten zou
afwerpen.

Ongeval tijdens training

Zaterdagmiddag sloeg tijdens de training
op het circuit een 52-jarige autorourcur
uit Keulen met zijn sportwagen nabij de
Tarzanbocht over de kop. De wagen raakte
in brand, maar kon snel worden geblust.
De bestuurder werd gewond en overge-
bracht naar een Haarlems ziekenhuis.

Ds. de Bruijne dankte hierna allen, ook
degenen, die hem niet hadden toegespro-
ken, maar die hadden meegewerkt door
hun aanwezigheid om deze dag tot een
onvergetelijke voor hem te maken. Hij be-
loofde te doen wat hij kon om te beant-
woorden aan de in hem gestelde verwach-
tingen.

De avond werd besloten .met de zegen,
welke ds. de Bruijne zijn Gemeente gaf en
het zingen van Gezang 111.

Na afloop van de dienst was er gelegen-
heid tot nadere kennismaking met de fa-
milie de Bruijne.

H.W.

Verkeersongevallen
Zaterdagmiddag1 had omstreeks 12 uur een
aanrijding plaats op de kruising Zeestraat
en Haltestraat tussen een auto en een
bromfiets. De schade beperkte zich tot
enkele deuken en schrammen.

Zondag vonden vijf botsingen plaats. In
de ochtenduren reden 'twee auto's op de
Zandvoortselaan tegen elkaar en op de
Brederodestraat vond een aanrijding plaats
tussen een scooter en een auto. Omstreeks
het middaguur kwamen op de Zandvoortse-
laan ter hoogte van de Ingang naar de Am-
sterdamse waterleidingterremen 2 auto's
met elkaar in botsing. De wagens werden
zwaar beschadigd.
Zondagmiddag vond een aanrijding plaats
tussen een rijwiel en een bromfiets op het
rijwielpad van de Boulevard Barnaart. De
bromfietser reed na de aanrijding door en
wordt gezocht. De fiets werd vernield.

's Avonds om half elf reden twee auto's
tegen elkaar op de Zandvoortselaan. Ook
bij dit ongeval reed een van de bestuurders
door.

Roeiwedstrijden dag later
De onderlinge roeiwedstrijden van de Zand
yoortse Reddingsbrigade zijn van zaterdag
9 naar zondag 10 september a.s. verscho-
ven.

Rijkspostspaarbank
Bij de rijkspostspaarbank in Zandvoort

werd gedurende de maand augustus inge-
legd een bedrag van ƒ 191.878,21 en terug-
betaald ƒ 93.559,50.

4—O zege op W.F.C.

Een nuttige oefenwedstrijd
voor Zandvoortmeeuwen

Zandvoortmeeuwen speelde zondag j.l. een vriendschappelijke wedstrijd tegen het
Wormerveerse W.F.C. De kustbewoners wonnen zonder veel moeite met 4—O van
deze ijverige, maar vrij zwakke tegenstanders, die echter tot het einde volhielden om
een dragelijker resultaat te bereiken.. De held van de dag was de 18-jarige Pieter
Keiler, die op de rechtsbinnenplaats spelend, alle doelpunten voor z'n rekening nam!

Dez'e 'jeugdige aanwinst, regelrecht uit de
juniorensector, had bovendien een werk-
zaam- aandeel in tal van gevaarlijke mo-
menten voor de W.F.C.-veste, waarmee
wel aangetoond is dat „verjonging" een
ploeg altijd goed doet. Het waren overi-
gens juweeltjes van doelpunten, waarmee
het Zandvoortse overwicht werd onder-
streept. Merkwaardig was deze eindstand
reeds met de rust bereikt. In de tweede
speelhelft verslapte het tempo wat bij
Zandvoortmeeuwen, waardoor W.F.C, iets
meer bewegingsvrijheid kreeg. De Wor-
merveerse voorhoede miste toen het door-
zettingsvermogen en de techniek om en-
kele aangeboden kansen te benutten.

Onmiddellijk na de aftrap (door Zand-
voortmeeuwen) gingen de gastheren er in
een sneltreinvaartje vandoor. Rechtsbuiten
Plaisir (ex-EDO) bleek een handige jon-
gen te zijn, die meermalen „uitgekookte"
staaltjes balbehandeling liet zien. Voorals-
nog profiteerden zijn medespelers niet van
de techniek en de taktiek van deze vleugel-
speler uit 't semi-professionalisme. Rechts
binnen Keiler begon zich ingespeeld te voe-
len en van dat ogenblik af was het gevaar,
dat de Zandvoortse rechtervleugel in de
WFC-geïederen stichtte plotseling zeer
dreigend! -Middenvoor J. Koper kreeg zo-
veel kansen beurtelings van rechts en van
links (Keesman-Visser) dat hij er bepaald
beduusd van moet zijn geworden, want zijn
goede !wil smoorde in zichzelf voorbijlo-
pende energie en — jammer genoeg — in
onvolkomen balcontrole.

Langzaamaan werd het duidelijk dat de
Wormerveerse verdediging het moeilijk
zou gaan krijgen. Keeper Bückman had
al een paar maal spectaculaire dingen la-
ten zien en rechtsachter Donker kon een-
maal op het nippertje redding bren-
gen ten koste van een corner, na een prach-
tige rush van linksbuiten Keesman.

Na ongeveer een half uur spelen maakte
Zandvoortmeeuwen een begin met de re-
gelmatig bevochten overwinning. Een lan-
ge bal van het midden uit naar de voor-
hoede gedirigeerd, werd door spil Dietz jr
verkeerd beoordeeld. Hij wachtte de hoge
pass af op de verkeerde plaats en Peter
Keiler stond daarentegen precies goed. Dat
was l—0.

Nog geen vijf minuten later legde Jaap
Koper een droomkans voor de voeten van
Peter Keiler. Deze schoot lachend in. 2—0.

De WFC-voorhoede, waarin middenvoor
Dietz sr weinig vrijheid kreeg van ne ge-
routineerde G. Kerkman, trachtte het spel
te verplaatsen, maar de Zandvooilse ver-
dediging sloot als een muur. Vooral rechts
back Stobbelaar was een wanhoop voor de
linkervleugel der gasten: Aten-Brmuert.

Vijf minuten voor rust prikt J linksh;>]£
Schilpzand de bal op het hoofd van Keiler,
die met een haast achteloos knikje het
leer ver buiten bereik van keeper BTick-
man in het net deponeerde. Dria minuten
later — er scheen geen einde aan de be-
legering te komen! - maakte Jan Visser de
bal handig vrij en weer was 't Keiler, die
de laatste hand c.q. voet, legde aan dit in-
telligent spelletje voetbal. 4—O!

Even daarna kondigde scheidsrechter
van Rooijen de rust aan en kon Zandvoorl-
meeuwen terug zien op een behoorlijk ge-
speelde eerste helft. WFC had o.i. wel eun
tegenpunt verdiend, alleen al door haar
onvermoeid zwoegen.

De tweede helft was veel minder aan-
trekkelijk. Zandvoortmeeuwen geloofde
het misschien wel en daardoor werd er
veel nonchalanter gespeeld. Peter Keiler
probeerde er nog wel eens tussenuit ne
trekken, maar de stug verdedigende van
Heijningen en in laatste instantie doelman
Bückman, stonden geen doelpunten moer
toe. Bovendien liep middenvoor J. Koper

Autorennen op circuit
Botsing na start liep goed af

Tijdens de j.l. zondag gehouden nationale en internationale autowedstrijden zijn,
kort na de start van de Juniorrace, vier wagens met elkaar in botsing gekomen.
De coureurs konden, wonder boven wonder, hun wagens ongedeerd verlaten. Het on-
geval maakte diepe indruk op de toeschouwers, men besefte opeens wat er kon ge-
beuren Enige ogenblikken later vloog de coureur Slotemaker uit de bocht,
ook hij stapte ongedeerd uit zijn voertuig.

Tourwagens:
In de eerste race, voor tourwagens, nam

John Swaab direct de leiding. Hij werd
ernstig bedreigd door Flinterman en Lep-
pink. Hildebrand, die met één hand stuur-
de omdat zijn versnellingsbak los was, was
in een hevig duel gewikkeld met Keiler.
Swaab moest in de lle ronde, gedwongen
door motorpech de strijd opgeven. Ook
Leppink werd door pech tot stilstand ge-
bracht. Plinterman won de race. Ed. Swart
eindigde op de tweede plaats.

De uitslag luidt:
Klasse A/B: 1.

J.. L. Flinterman, 62,9 km in 34.34.3,
gem. snelheid 109,161 km; 2. Tonio Hilde-
brand, 35.19.8; 3. Ph. A. Keiler, 35.20.9.
Snelste ronde voor Flinterman in 2.16.2,
gem. snelheid 110.828 km.

herhaaldelijk in de opgezette buitenspelval
of bracht kansen om zeep door obstructie,
waarvoor scheidsrechter v. Rooijen niets
anders kon doen dan fluiten! Zeer tot on-
genoegen dikwijls van de Zaadvoort-fans!
Maar alles bleef in het gemoedelijke.

WFC had zelfs enkele perioden een licht
veldoverwicht, maar de voorhoede bleef
onder de maat en kwam de bal al eens in
het Zandvoortse doelgebied, dan bleek
keeper Molenaar (ook al een jonge kracht)
zijn taak ruimschoots te verstaan.

Zoals reeds gezegd, gedoelpunt werd er
niet meer, ofschoon beide partijen er nog
enkele malen dicht aan toe waren. De wed-
strijd werd in de beste verstandhouding
gespeeld.

Tenslotte volgen hier nog de boiüa op-
stellingen, van rechts naar links: s

WFC: Bückman, Donker, v. Heijningen,
Tania, Dietz jr., Veenis, Glansdorf, Krom,
Dietz sr, Aten en Brinkert.

Zandvoortmeeuwen: Molenaar, Stobbe-
laar, Water, Janssen, Kerkman, Schilp-
zand, Plaisir, Keiler, Koper, Visser en
Keesman.

P.V. „Pleines"

De P.V. „Pleines" hield j.l. zondag een
wedvlucht vanaf Vilvoorde over een af-
stand van 161 km. Gelost om 14 uur, arri-
veerde de eerste duif om 16.35 uur.

C. Visser 1; Jb. Koper 2, 14; A. Dors-
man 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13; K. Driehuizeu
4, 9, 12; A. Molenaar 10; H. Lansdorp 15.

P.V. „Phoenix"
De P.V. „Phoenix" hield afgelopen zon-

dag een wedvlucht vanaf Vilvoorde over
een afstand van 161 km. Gelost tussen
l en 2 uur, arriveerde de eerste duif om
16.34 uur.

R. van Gijtenbeek, l, 2, 3, 8, 14; R. En-
gelander 4, 6, 7, 10; J. Donker 5, 9, 12; Th.
v.d. Meulen 11, 15; E. van der Meulen 13;
R. Benjamins 16.

en.

Maar nu ook zeggen waar 't op staat. Niets
verzwijgen, lelijker maken of mooier ma-
ken dan 't is. De jongens van de „grote
pers" hebben zich deze zomer met ons
dorp bezig gehouden op een manier, die de
verontwaardiging opwekte van het meren-
deel van de gemeenteraad.

De voorzitter van de Raad wees op de
omstandigheid dat de krantenmensen, 't
moeilijk hebben midden in de komkommer-
tijd, in 'de tijd dat het monster van Loch
Ness of de. Zandvoortse pier opduikt. Na-
tuurlijk, 'iedereen heeft in zekere mate de
negatieve invloed van de afgelopen slechte
zomer ondervonden en dat is helemaal niet
zo erg. Een normaal mens verwerkt dat
wel weer, en als de winter meevalt, is alles
weer koek en ei. Alleen degenen, die er
mentaal niet tegen kunnen dat er eens een
sombere dag in de zomer valt, hebben 't
zwaar. Zij gaan gekke dingen doen. En als
die ene sombere dag gevolgd wordt door
een donkere week en een regenachtige
maand, is 't niet ondenkbaar dat men zich-
zelf vergeet. Als er bovendien een kopij-

schaarste gaat optreden, dan raken de
persmensen in moeilijkheden. Dan gaan ze
zich bezig houden met Zandvoortse toe-
standen!

Maar als er dan toch over Zandvoort ge-
schreven moet worden, dan alles en onom-
wonden. Dan ook gezegd dat er Zandvoor-
ters zijn, die lijden onder de zomerverhuur,
die na ieder seizoen zich onder doktersbe-
handeling moeten stellen. Dan ook schrij-
ven dat er kamerverhuurders zijn geweest,
die hun gordijnen aan repen zagen gesne-
den of hun keukengerei naar het strand
zagen verhuizen om te dienen als hulpmid-
del bij zandbouwwedstrijden. Als er ge-
schreven moet worden over de slechte huis-
vesting van sommige of vele badgasten,
goed, maar dan ook over zich opvouwende
Zandvoorters, verdrukte dorpsgenoten, die
zelf in schuurtjes en kippenhokken slapen
om hun gasten een kamer met slaapplaats
te geven.

Straks zullen ze wel weer van leer trek-
ken over de verkeerschaos van zondag j.l.
Weet U wat er precies gebeurd is? Men

wil altijd met z'n vijftigduizenden tegelijk
weg hier. En dat gaat nu eenmaal niet.
Ik heb bewondering voor de politie op
zulke dagen, want die moet werken met
fietspaadjes, waarover zich een enorm
autoverkeer moet voortbewegen. En dan
worden de rollen omgedraaid. Ik heb 't
zien gebeuren dat scooters en motorfietsen
over de trottoirs reden om bij de eersten
te gaan behoren en dat wandelaars zich in
een grotesk kruip-door-sluip-door spelletje
op de middenweg door de auto's heen-
wrongen om de overkant van de straat te
bereiken.

Tante Agaat is zondagavond om onge-
veer zes uur gaan kijken. Ze kwam helc-
maal bleek en ontdaan terug, „'t Is ver-
schrikkelijk", zei ze, ,,de kwajongens (ik
begreep er uit dat ze de automobilisten be-
doelde) toeteren aan een stuk door!" Maar
ze zou er niet denken de dienaren van de
sterke arm de schuld te geven van die op-
stoppingen, want tante is een heel reële
vrouw. Daar weet ik van mee te praten.

BARTJE.

Klasse C/D/G:
1. Ed. H. Swart, 35.04.9, gem. snelheid

107.573 km; 2. K. Nierop, 36.22.2; 3. J. J.
de Ruyter, op 2 ronden. Snelste ronde voor
Swaab in 2.14.7, gem. snelheid 112.062 km.

Tour- en sportwagens:
In de tweede race, voor tour- en sport-

wagens, verschenen 24 wagens aan de
start. De wagen van Bijlsma moest met
vereende krachten op gang worden ge-
bracht. Hij haalde zijn achterstand snel
in en kwam als zevende over de finish.
Piet Peeperkon, die met zijn Cooper buiten
mededinging meereed, moest in de eerste
ronde wegens een lekke benzineleiding op-
geven.

Tonio Hildebrand en Alofs hadden het
lecuwenaandeel in de strijd. Hezemans
werd door een kapotte versnellingshandel
uitgeschakeld.

De uitslag luidt:
Klasse E/F:

1. „Kallanga", 75.47 km in 37.59.2, gem.
snelheid 112.588 km; 2. Ir. W. H. Visser,
37.59.9; 3. M. L. Jonker, 38.33.7.

Klasse sportwagens I:
\. R. van Nispen, 38.10.0, gem. snelheid

112.062; 2. J. A. v.d. Berg, 38.11.9; 3. F. C.
F. Dudok van Heel, op l ronde.

Klasse sportwagens II:
l.Tonio Hildebrand, 36.25.2, gem. snel-

heid 124.339 km; 2. J. E. Alofs, 37.22.2;
3. C. J. den Ouden, 38.07.2.

Drielandenwedstnjd:
In de drielandenwedstrijd kwamen, cou-

reurs uit Nederland, Duitsland en Enge-
land aan de start. Ieder land werd door
een team van zes rijders vertegenwoordigd.
Er was een Le Mansstart en de verplich-
ting na vijf ronden benzine te tanken,
waarbij de coureurs geen assistentie ont-
vingen. De Duitser Fritz Hahnl leek in het
bezit \-an de beste papieren. Maar hij kreeg
geduchte concurrentie van de Nederlander
Ben Pon en de Engelsman Graham War-
ner. In de 31ste ronde boekten zij succes.
Warner ging al vroeg1 tanken en de strijd
in die periode ging verder tussen Pon en
Hahnl. Beide coureurs speelden een ge-
vaarlijk spelletje, reden naast en tegen
elkaar, waarbij de wagen van Ben Pon aan
het linkerspatbord en de lamp werd ge-
raakt en beschadigd. Pon tankte zijn wa-
gen bijzonder vlug, hij deed er 27 sec. over.
Ook Hahnl deed het zeer snel.

De Duitser was door de verplichte stop
zijn zekerheid kwijt geraakt, maakte in de
Tarzanbocht een flinke schuiver en verloor
kostbare seconden. In de 37e ronde werd
hij door Warner naar de derde plaats ver-
wezen. Ook Pon scheen te veel van zijn
krachten te hebben gevergd, vooral in ao
bochten ging hij minder goed rijden.

In de voorlaatste ronde sloeg Warner
zijn slag en passeerde Pon. Engeland won
de ontmoeting met 39 punten, Nederland
werd tweede met 29 punten en Duitsland
behaalde 28 punten.

De uitslag luidt:
1. Graham Warner, 210 km in l u. 35.51.6,
gem. snelheid 131.222 km; 2. Ben Pon,
l u. 35.55.3 (131.137 km); 3. Fritz Hahnl
Jr., l u. 36.45.3 (130.008 km); 4. Gerh.
Koch, op l ronde; 5 Pat Fcrgusson, op l
ronde. De snelste ronde was voor Warner
in 1.49.9, hetgeen neerkomt op een gemid-
delde snelheid van 137.350 km.

Formele Juniorrace:

Aan de laatste wedstrijd van deze mid-
dag namen 20 racewagens deel. Direct na
de start reden vier wagens op elkaar en
even later vloog een vijfde uit de bocht.
Uit de reactie van het publiek bleek wel.
dat men nog niet immuun is voor dergc-
lijke gebeurtenissen.

Over de verrichtingen in deze race het
volgende. De Engelsman M. Mc.Kee deed
een serieuze gooi naar de eerste plaats,
maar in de 15e ronde werd hij door dis
Zuid-Afrikaan Maggs gepasseerd.

De uitslag luidt:
1. Tony Maggs, 105 km in 43.29.7 (gem.
144.603 km); 2. M. McKee, 43.39.4 (gem.
snelheid 144.067 km); 3. Davld R. Riper,
44.13.2 (gem. 142.231 km). De snelste ron-
de was voor Maggs in 1.42.2 — 147.698 km



geldig van 7 t/m 1 3 leplomber

Win een DAF
DOE MEE AAN OE SPAR-
SEPTEMBER-COMPETITIE

Haal een gratis deelnemingsformvlier

12 x EEN KWARTJE VOORDEEL
eik 2e pakieSPARTHEE 25 et goedkoper

ZO-KLAAR-PUDDING 0_
3 pakjei van 114 voor O 9-10% .

RIESLlNG II» Rijnwijn van 325 voor 300-10%

LIEBFRAUMILCH Rij„w,j„ ,»„ 295 voor 270-io%

NIERSTEINER DOMTHAL
Hei Rijnwijn van 305 voor

MOSEL SCHWARZE KATZ ___
fles Moeielwljn van 395 voor O/U-10%

OLIE-SHAMPOO _ - _
grote lies van 125 voor l OO-10%

CRÈME-SHAMPOO _ , _
grote Hes van 140 voor l l £>-10%

LEVERPASTEI 2 blikken van 118 voor 93-10%

TOMATENSOEP wik van 95 voor 70-10%

KNAKWORST blik B stuks van 1 35 voor 1 10-10%

HAM 200 gram van 124 voor 99-10%

6x EEN DUBBELTJE VOORDEEL
OÏ4TBIJTKOEK groot van 72 voor 62-10%

DROPSPIRALO'S _,
loi ol verpakt, 200 gram van 66 voor dO-10%

ZELFGLANSWAS lle, var, 115 voor 105-10%

SINASSTICKS ,n
snoepje, 150 gram van 72 voor Ot.C-10%

SPEKULAAS ort
groot pak, 500 gram van 100 voor W-1 0%

CHOCO-CARRE'S ,-
koekje. 250 gram van 75 voor Od-10%

ledereen kan meedoen! Formulieren met seriefe/fer B

(tweede ronde) moeten dinsdag 12 september vóór 's middags

12 uur in hef bezit zijn van De Spar.

Adres: Spar-Sepfember-Compef/fie, Postbus S, Amsterdam-C.

.-WERKELIJK VOOKDEEL . 1O*I„ KORTING - lOO'l. KWALITEIT

Dansen leren in Zandvoort?

ZOMERLUST - ZANDVOORT

Inl. en inschr.: Sig.mag-. P. Kramer,
Stationsstr. 10 en maandag 11, dins-
dag 12, woensdag 13 sept. a.s. aan
de zaal.

Ie les donderdag 14 sept a.s.

Restaurant ruimte
te koop of te huur gevr. ruimte van 150
tot 400 m2 te Zandvoort voor de vestiging
van een restaurant. Ook ruimten welke
eventueel geheel verbouwd moeten worden
of waarvoor inrichting en/of goodwill moet
worden overgenomen komen in aanmer-
king. Br. ond. no. 6805 bur. Zandv. Cour.

STUDIO .v ;>
o.l.v. Gloria & M. Tschernoff - J. L. Zielstra
Wagenweg 208, Haarlem, tel. 19988

BALLET - BEWEGINGSKUNST - FOXTROT - CHA-CHA - JIVB etc.
Volwassenen-, kinder-, kleuterclubs - Scholieren-, jongelui-, echtparenclubs
Deze lessen worden 6 ó h gegeven in

GEMEENSCHAPSHUIS ZANDVOORT
Aanvang balletlessen vanaf 7 sept. Aanvang moderne danslessen eind sept.
Inl. en aanmelding: woensdag 6 september 3-4 en 7-8 uur in Gemeenschapshuis
of via Wagenweg 208, Haarlem, telefoon 02500-19988.

Oud-Zandvoort Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj.W. R. de Haan en R. C. Hekker

Prijs ƒ 4,95

Kocht U al een exemplaar?

Verkrijgbaar bij: Boekhandel Bakela, Kerkstraat 31
Boekhandel Esvé, Grote Krocht 17
Boekh. Koper-Koreman, Tolweg 18
Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg
Boekhandel v. Petegem, Kerkstr. 28
Eerste Zandvoortse
Haltestraat 12

Papierhandel,

. FAMILIEBERICHTEN

De Heer en Mevrouw
KRUISHEER-VORENKAMP

geven met blijdschap kennis van de ge-
boorte van hun dochter

LID A HENRIETTE
Zandvoort, 2 september 1961
Leeuwerikenstraat 14/1

Telefoondistrict Haarlem

De directeur van het Telefoondistrict
Haarlem brengt ter kennis van de
aangeslotenen, dat de telefoonaan-
sluitingen aan de Haltestraat, Kost-
verlorenstraat, Zeestraat, Tollensstr.,
Poststraat, Diaconiehuisstraat, Ach-
terweg, Oranjestraat, Jan Steenstr.,
Schoolstr. v.Ostadestr. Hobbemastr.,
Swaluëstr., Oosterstr., Cort. v.d. lAn-
denstr., Hogeweg, Tolweg en Brede~
rodestraat op 7 sept. 1961 wegens
omvangrijke Jcabelwerkzaamheden
van 8 tot 17 u. kunnen zijn gestoord

De Directeur.

Een week van onze vakantie
zijn wij GESLOTEN

Weest dus extra voorzichtig met uw bril
van 11—16 september!

BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Tot en met 9 sept. zijn wij nog geopend

WERKSTER GEVRAAGD
ƒ 2,50 p.u. Br. nr. 6806 bur.
Zandv. Courant.
REISGEZELSCHAP gevr.
door jong- echtpaar. Italië
16-30 sept. a.s. Br. nr. 6804
bur. Zandv. Courant.

VERLOREN: gouden da-
mes horloge m. band, merk
Indus. Teg. bel. ter. te bez.
Bantjes, Groen v. Prinste-
rerplein 5.
Gevr. jonge WERKSTER,
l dag p.w. van 8.30 tot 4 u.
ƒ 15,-. Tel. 3820.
GEVR. NET DAGMEISJE.
Goed loon. Mevr. de Graaf,
Brederodestraat 108,
Sterflat 9.
Hotel „Sonnewende" vraagt
MEISJE voor huish.werk.
Aanm. Mr. Troelstrastr. 62
Aangeb. voor jong echtp.
GEM. KAMERS met gebr.
v.i'keuken, v.d. winterm.
Br. nr. 6802 bur. Z.Crt.

Blauw en Zwart
Dat zijn de kleuren van de Rijkspolitie - het
Korps van mannen van de daad. Zij treden re-
gelend op - zij onderzoeken - zij staan als ver-
trouwensmannen midden in de gemeenschap.
Een interessant en boeiend vak, dat - naast een
aantrekkelijk salaris *) - voor de jongeren bij-
zonder goede promotiekansen biedt.

Z
O
a

Ligt uw leeftijd tussen 21 en 28 jaar, bent u
tenminste 1.75 m lang en hebt u een goede
algemene ontwikkeling?
Vraag dan inlichtingen bij het Bureau Wer-
ving Rijkspolitie, Koningskade 8, Den Haag,
Telefoon (070) 18 23 25, of stuur onderstaan-
de coupon in.

i) Aanvangssalaris wachtmeester circa ƒ ^65.— per maand.

Gaarne ontvang ik nadere inlichtingen over mijn toekomst-
«logelijkheden bij het Korps Rijkspolitie.
NAAM: .".77

ADRES:
WOONPLAATS: GEB. DATUM

Ook als u 20 jaar bent kunt u reeds deze coupon
inzenden.

KORPS RIJKSPOLITIE
van de daad l

DE GRUYTER weekrecfame
.••̂ ••l::;;.;̂ ^̂ l '•vlBL/̂ ^^ • • •• • ^Ét r Geldig van 6 t/m 12 sept. 1961

Bij aankoop van f. 4,-

500 GRAM

S P E C Ü L A A S
25ct-

GOEDKOPER
Speculaas zoals ze moet zijn! Vers;
bros en kruidig, met die roman-
tische geur van specerijen! En kijk:
amandelen,yeel amandelen, mm!
En 't scheelt deze week 'n kwartje
op 'n grote trommel vol l

KIPPE
BOUILLON

SOEP j

500 GRAM

BELEGEN KAAS
van f. 1,65 f 4 J f>

voor I. If49
Vol vet l Heerlijk .. die zacht-pittige
belegen kaas. Ook in blokjes zo
lekker. En deze week heel voor-
delig. Zorg dat U er kaas van

gegeten hebtl

—<sJ*!Tï..-.-S < <w '

2 pakken

AFWASMIDDEL
van 60"cent.

Elk 2e pakje

KIPPESOEP
samen 45 et. | VOOR HALVE PRUS

altijd
het Snoepje van de Week

voor slechts 15 et. bij elke f 4,-
aan boodschappen.

Even zuinigjes wat De G'ruyter's
Afwasmiddel in het wafer. Dat
geeft snel 'n schitterend schone
vaat. Glaswerk, fornuis, tegels
en wat niet al, lange tijd voor-
delig schoon.

De Gruyter's meest gevraagde
soep! Heerlijk, met fi|ne ei-ver-
micelli en dat snaakse kippevet-
eitje, waar 't krachtige geurige
van de kip in zit. Deze week meer
dan 'n kwartje voordeel op elk

2e pakje.
610905

-Altijd"'"'gen/kassabon voor 10°/o korting. Óók bij de weekreclames.

GARAGE TE HUUR GE-
VRAAGD. Telef. 4425

Dame, HUISH., 54 jaar,
b.z.a. in kl. gez., intern,
v.g.g.v. Br. nr. 6801 Z.Crt.

TE KOOP: l tweepers, en
l èènpers. LEDIKANT met
Auping en matr. m. binnen-
vering. Br. nr. 6803 Z.Crt.
Wie brengt nog lx mijn
witgrijze poesje terug?
Rose neus. Dicky v. Leeu-
wen, Hulsmanstr. 1.

GEVR. WERKSTERS.
Mr. Troelstrastraat 25
Aang. BORGWARD 1956,
2 kleuren, in prima staat,
Spotkoopje.
Mr. Troelstraat 24

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterdag 9 en zondag
10 sept. - 8 uur

Toneelgroep Centrum
De Universele

Erfgenaam
Dinsdag 12 sept. - 8 uur

Toneelgroep Theater
Speelgoed op zolder

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en. 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

KOOPT BIJ DE VAKMAN
Ronde tafel ƒ 59,-
Eethoek (ronde tafel,

4 stoelen) ƒ215,—
Bankstel ƒ325,—
Bergkasten ƒ159,—
Gemakkelijk te betalen.

Ook voor stofferen en
behangen het beste adres
Woninginr. HEEMEYER
v. Ostadestr. 7a, tel. 3116

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,-.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven

van velerlei aard:
• Zijn kritische en sti-

mulerende taak eerlijk
vervullen;

• Een tikje spot 'en hu-
mor niet vergeten
Zandvoortse Courant

Achterweg l - Telef.
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Bevolking van Nieuw-Guinea
confronteren met werkelijkheid

De Nieuwe Rotterdamse Courant heeft enige weken geleden twee knappe en van
inzicht getuigende artikelen gewijd aan de kwestie Nieuw-Guinea. Wij laten de kern
van deze beschouwingen hieronder volgen.

De Papoea's (staan) straks voor de keus
.tussen drie mogelijkheden: zelfstandig-
heid, handhaving van de band met Neder-
land of aansluiting bij Indonesië.

Het moet mogelijk zijn deze keus uit
drie mogelijkheden terug te brengen tot 'n
keus uit twee mogelijkheden. Immers Ne-
derland kan — en dat is volstrekt niet in
strijd met de gegeven belofte — bij voor-
baat verklaren dat, wat ook de keus van
de Nieuwguinese bevolking zal zijn, het
een keus ten gunste van handhaving van
de staatkundige band met ons land niet
zal aanvaarden.

Op het ogenblik dat de bevolking van
Nieuw-Guinea de vrijheid krijgt om over
eigen lot te beschikken, herneemt Neder-
land zijn eigen vrijheid ten aanzien van
Nieuw-Guinea. Het een sluit het ander in.
Geen land behoeft in vrijheid een last te
aanvaarden die een ander land het belieft
op te leggen. Nederland zal dan in volko-
men vrijheid zelf kunnen beslissen, in hoe-
verre het zich nog moreel of anderszins
gebonden voelt verantwoordelijkheid voor
Nieuw-Guinea te dragen.
Waar het op aankomt, is dat Nederland 7.0
spoedig mogelijk aan de bevolking van
Nieuw-Guinea laat weten, dat er geen
kwestie kan zijn van handhaving van de
staatkundige band met Nederland. Maar
met deze verklaring is Nederland niet van
zijn morele verantwoordelijkheid af. Zij
behoort vergezeld te gaan van een verkla-
ring dat, naar de mening van Nederland,
van de. overblijvende keus tussen zelfstan-
digheid en aansluiting bij Indonesië, het
tweede alternatief verre te prefereren valt.

Nederland moet dus de bevolking van
Nieuw-Guinea duidelijk maken, dat haar
land van nature geheel aangewezen is op
Indonesië en dat dit feit economische eii
strategische conequenties heeft, die in haar
eigeô belang ook in een staatkundige een-
heid met Indonesië het best hun uitdruk-
king kunnen vinden.

Deze redenering houdt in — maar het is
nodig dit eveneens met kracht van argu-
menten de bevolking" van Nieuw-Guinea
voor te houden — dat ook een zelfstandig
Nieuw-Guinea voor deze natuurlijke feiten
en hun consequenties zou komen te staan
en dat het, zonder militaire hulp (waarop
niet te rekenen valt), onvermijdelijkerwijs
binnen de actieradius van de Indonesische
staat zou geraken. Alleen zou dan het pro-
ces iets langduriger en pijnlijker zijn.

Het komt er dus op neer, dat Nederland
met spoed de bevolking van Nieuw-Guinea
met de werkelijkheid moet confronteren en
haar moet opvoeden tot de enige keus die
verantwoord is. Daarbij kan in uitzicht
worden gesteld, dat indien die keus wordt
gedaan, economische hulp voortgezet zal
worden.

In het tweede artikel legt de N.R.Ct. uit
dat de hierboven bepleite besluiten der
Nederlandse regering met betrekking tof
Nieuw-Guinea natuurlijk wel genomen en
uitgevoerd kunnen worden zonder overleg
•met Indonesië, maar — zo gaat het blad
voort —

het zou natuurlijk dom zijn om Indo-
nesië buiten dit gehele proces te houden.
Het zou alleen daarom al dom zijn, omdat,
wanneer Nederland eenmaal beide princi-

piële verklaringen zou hebben afgelegd, het
daarmee een klimaat in Indonesië zou
scheppen dat gunstig is voor onderhande-
lingen. En in onderhandelingen kunnen op
iiun beurt modaliteiten bereikt worden om-
trent het tijdstip van Nieuw-Guinea binnen
de Indonesische staat.

Het zou dus buitengewoon star van Ne-
derland zijn, indien het niet van het gunst
klimaat dat, als gevolg van deze verklarin-
gen, in Indonesië verwacht zou kunnen
worden, gebruik zou maken om te pogen
de uitoefening van het zelfbeschikkings-
recht op een zo redelijk mogelijk ogenblik
te doen plaatsvinden en waarborgen voor
een zo groot mogelijke autonomie voor
Nieuw-Guinea binnen -Indonesisch staats-
verband te verkrijgen.

Het is duidelijk, dat als Nederland deze
koers, die zowel eervol als redelijk Is, zou
besluiten in te slaan, het afstand zal moe-
ten doen van alle „lekker"-motieven, die
tot dusver mede zijn politiek jegens Indo-
nesië hebben bepaald.

Want in hoeverre is het besluit van 1949
om Nieuw-Guinea niet in te sluiten In de
souvereiniteitsoverdracht, mede bepaald ge-
weest door de behoefte Indonesië „lekker"
niet het gehele grondgebied van het voor-
malige Indië te geven? En in hoeverre is
de latere ontdekking van het zelfbeschik-
kingsbeginsel met betrekking tot Nieuw-
Guinea gestimuleerd geweest door de over-
weging, dat wij Indonesië daarmee „lek-
ker" in een moeilijk parket zouden bren-
gen?

Het is moeilijk dit precies na te gaan.
Maar dat deze motieven, al dan niet be-
wust, een rol hebben gespeeld, is zeker. Nu
het echter inderdaad gaat om het belang
en de toekomst van de Nieuwguinese be-
volking — een motief waar wij altijd zo
de mond van vol hebben-— mogen wij deze
menselijke, al te menselijke motieven niet
doen gelden.

Wervingsactie reserve politie
Op vrijdag 15 september a.s. zal het korps
reserve-gemeentepolitie een wervingsactie
beginnen om het korps, dat momenteel 39
leden telt, te brengen op 48 man. Dit ia n.l.
de vastgestelde norm voor Zandvoort. De
actie omvat het ophangen van affiches, het
verspreiden van circulaires en huisbezoek.

Op deze wijze hoopt het korps meer
krachten beschikbaar te krijgen voor het
verrichten van surveillance e.d. tijdens
drukke dagen in het seizoen, vuurwerken
e.a. evenementen waarbij assistentie van
de beroepspolitie nodig is.

De opleiding van de reservisten zal in
oktober beginnen en duurt twee wintersei-
zoenen. Na afloop van deze cursus wordt
een examen afgenomen, waarna het diplo-
ma wordt uitgereikt. Bezitters van dit di-
ploma kunnen na 6 jaar de rang van hoofd-
agent bereiken.

Op geregelde tijden worden excursies
gehouden.

Als docenten op de komende cursus — de
cursusavonden zijn op vrijdag vastgesteld,
treden op inspecteur J. C. v.d. Berg, adju-
dant H. Sandbergen, adjudant F. M. Brock-
lus, reserve-adjudant M. J. Methorst en
hoofdagent A. van Waardenberg. Voorts
wordt les gegeven in E.H.B.O.

Bij opening Ghr. school

L.O.-inspecteur verdedigde zijn beleid
inzake scholenbouw in Zandvoort

Zaterdagmiddag is de nieuwe Chr. school aan de dr. Jac. P. Thijsseweg in Zandvoort-
noord, officieel in gebruik genomen. De opening van de school werd verricht door
de rijksinspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Haarlem, de heer H. J. M.
Bouchette. De inspecteur, die in october a.s. met pensioen gaat, maakte van de gele-
genheid gebruik zijn beleid inzake de scholenbouw in Zandvoort te verdedigen.
Op dit beleid is in de gemeente meerdere keren scherpe kritiek uitgeoefend.

Aanstelling en bevordering
Als agent van politie is niet ingang van
l september j.l. aangesteld de heer F. A.
M. Hulskamp, voorheen werkzaam als
agent van politie in Amsterdam.

*
Met ingang van l september j.l. is tot
agent van politie bevorderd de adspirant
A. Barmentlo.

Succes voor Z.R.B.
Een j.l. zondag gehouden strandcollecte ten
bate van het werk van de Zandvoortse
Reddings-Brigade bracht ruim vijfhonderd
gulden op.

Watergetijden
h.w. l.w.

september
10 3.49 11.30

4.20 12.00
4.50 0.30
5.20 1.00
5.53 1.30
6.26 2.00
7.04 2.30

h.w. l.w.

16.10 24.00
16.42 —.—
17.09 12.30
17.40 13.00
18.11 14.00
18.44 14.30
19.22 15.00

Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
8.00-14.00
8.30-14.30
9.00-15.00
9.30-15.30

10.00-16.00
10.30-16.30
11.00-17.30
Mije KCzn

ZONDAG 3 SEPTEMBER — Tja, 't zou
eigenlijk afgelopen moeten, zijn, maar dat
leek er gisteren niet op. We gaan nog even
door mensen, gewoon door met de zomer,
die de laatste dagen weer van voren af aan
is begonnen! Jans begint er aardigheid in
te krijgen en zelfs Joost (met een nieuw
meisje) ging fluitend z'n klanten af met
het bonboekje. En dat was nog maar za-
terdag. De vrije zaterdag, wel te verstaan.
's Middags kon je wer-
kelijk spreken van een
hittegolf. Die hadden
we nog te goed
in 1961. Jammer, dat er
zoveel gasten weg wa-
ren, die de hele maand
augustus hebben zitten
kleumen en wachten op
de zon. De eerste dagen
van de laatste week
gingen wel, maar even
later was 't toch weer
veel te somber en te be-
wolkt. 't Begon al mis-
tig te worden, net als in
november! Maar nu is
't toch weer goed en
duiken de mensen ge-
zellig met z'n allen de
zee in. Er was enkele
dagen geleden voor de
afwisseling nog eens een kwallen-invasie.
Joost maakte er hele bergen van en dan
spitte hij ze later onder. Kleine jochies
groeven ze weer op om er mee te spelen.
"Ik vind 't dood-eng" zei Jans, die op een
keer zag dat zo'n rakker een kwal op de
voeten van een aardig meisje deponeerde.
Het kind schreeuwde moord en .brand en
toen dat jong zag dat-ie de lachers op z'n
hand kreeg, werd hij overmoedig en ging
me,t die glibberige dingen om zich heen

gooien. Toen was 't natuurlijk gauw afge-
lopen. Een dikke meneer maakte een einde
aan het spel door de jongen een draai om
z'n oren te geven. En dat nam de vader
van die knaap niet en enfin, 't was
opeens een hele herrie om die kwallen. De
pony-paardjes werden er schichtig van, die
liepen de verkeerds kant uit met juichen-
de kindertjes op hun rug. Tjonge, wat kan
je opeens een onrust aan je strand hebben!

Waar vandaag al
die auto's vandaan
kwamen. Het was om
bijna bang van te
worden. Ik vraag me af
waar dat naar toe moet
als ieder jaar het aan-
tal auto's groter wordt,
's Avonds zat alles zo
vast als een muur.

MAANDAG 4 SEP-
TEMBER — Eigenlijk
een rustige dag, met

weinig zon. En ze
hadden ons een mooie
septembermaand toege-
zegd. (Lui, die dat we-
ten kunnen). Er zijn er,
die nog vakantie heb-
ben. Mensen, ik kan
geen betere raad geven
— als 't geen strand-

weer is —: ga eens het duin in. Zoek des-
noods 'n emmer bramen (want die zijn er
in overvloed) en geniet van de natuur in 't
Waterleidingduin of in de Kennemerdui-
nen. Heus, 't is de moeite waard en 't is
oqk weer eens wat anders. Ik heb er niet
altijd de tijd voor, maar als 't even kan,
gaf ik na het seizoen vaak het duin in. Ik
ben er bijna even gek op als op het strand.

STOELEMAN.

tij.d
In de Amsterdamse Bijenkorf wordt van l—16 september een meu-
bel- en interieur-tentoonstelling gehouden onder de titel „Pioniers
van het heden". Voor deze expositie heeft de bekende publicist J. J.
Vriend een inleiding geschreven, waarin hij in 't kort de ontwikke-
ling beschrijft van het zitmeubel in de eerste helft van de 20e eeuw.
Een ontwikkeling, die hij schetst tegen de achtergrond van de tijd.

Een boeiend uitgangspunt: de stoel tegen de achtergrond van de historie.
De stoel in de middeleeuwen, de renaissance, de 17e en 18e eeuw, een meubel dat
maar weinig van vorm verandert, evenals de tijd. De stoel is dan rustpunt, middel-
punt van conversatie, schuil- en mijmerplaats. In de 19e eeuw raakt de tijd op
drift en laat ook de stoel niet onberoerd. De stoel raakt bekneld tussen twee stro-
mingen: behoudende en vooruitstrevende. De stoel van de 19e eeuw, Vriend zegt
het in sijn inleiding, is een soliijnproduct. Slachtoffer van namaak en ongeïnspirecr-
de massaproductie. De stoel valt tussen twee stoelen.
Maar dan verder, de eigentijdse eeuw. De eeuw van de beweging, de snelheid en de
ruimte. En, alweer gezien tegen het raam van de tijd, de stoel wordt meegesleept
met de vernieuwingsdrang. De drang die wil breken met iedere vorm uit het ver-
leden. En die dat ooit, doet. Volledig, zonder omzien, zonder historie en herinnering.
De vriendelijke woorden van de inleider aan deze periode gewijd kunnen wij niet
delen. De stoel van de 30e eeuw is een rusteloos voorwerp geworden, waar zelfs
een kat geen rustplaats meer kan vinden. Een voorwerp, doodmoe en dolgedraaid
door de tijd, dat eindelijk wel eens zou willen gaan zitten inplaats van schokken.
Zitten om mens en huisdier te ontvangen.

De bijeenkomst in het nieuwe schoolge-
aouw werd geopend door ds. C. de Ru, de
promotor van een Christelijke school in dit
deel van de gemeente. Hij bracht dank aan
allen die aan de totstandkoming van de
school hadden meegewerkt.

Na hem voerde burgemeester mr. H. M.
van Fenema, pastoor A. Cleophas en de
onlangs geïnstalleerde Gereformeerde pre-
dikant, ds. De Bruijne, het woord.

Hierna hield de heer Bouchette zijn toe-
spraak. Spreker begon met zich te verwe-
ren tegen het verwijt, dat hij het open-
baar onderwijs in Zandvoort zou hebben
achtergesteld bij het bijzonder onderwijs.
Hij wees dit van de hand. Het openbaar
onderwijs is in Zandvoort uitstekend en
overvloedig gehuisvest. Naar het oordeel
van deze onderwijsfunctionaris, neemt het
openbaar onderwijs in Zandvoort de meest
bevoorrechte positie in. Als bewijs voor
zijn onpartijdig en onbevooroordeeld beleid
voerde hij nog aan, dat hem in Amster-
dam, Haarlem en Bloemendaal, nimmer
was verweten het bijzonder onderwijs te
laten prevaleren ten koste van het open-
baar onderwijs.

Integendeel, spreker kreeg wel eens te
horen, dat hij te zeer het verwijt vreesde
het openbaar onderwijs te ontzien. Waar-
om hij een dergelijk verwijt vreesde, werd
niet duidelijk gemaakt. Spreker had zich
bijzonder opgewonden over een onder-
schrift in een plaatselijk blad, bij het be-
richt van zijn vertrek. (Zandvoortse Cou-
rant 28-7-'61). Hieruit had hij duidelijk
begrepen dat zijn objectiviteit bij het uit-
brengen van zijn adviezen in twijfel werd
getrokken. Dit had sprekers ergernis op-
gewekt en hij was van plan geweest een
aanklacht in te dienen. Goede vrienden
hadden hem hier echter van weerhouden.

Weggebruikers, opgelet!
In september vestigt het Verbond voor
Veilig Verkeer de aandacht van iedere
weggebruiker op het schoolgaande kind.
De aandacht van elke weggebruiker moet

worden verdubbeld tijdens de uren dat de
scholen aan- en uitgaan.

Bijna zesduizend schoolkinderen van 5
t/m 14 jaar — waren in 1959 betrokken bij
verkeersongelukken, niet minder dan 237
van hen vonden hierbij de dood.

Dr. J. J. Wafelbakker, directeur van de
Wassenaarse G.G.D., noemde in zijn proef-
schrift „Enkele sociaal-geneeskundige as-
pecten van wegverkeersongevallen" het
verkeersongeluk voor deze leeftijdsgroep
doodsoorzaak no. 1.

Een deel van het leed EOU voorkomen
kunnen worden, indien ouders hun kinde-
ren vroegtijdig de elementaire verkeers-
regels zouden bijbrengen. En niet alleen
leren, maar vooral goed voorbeeld geven,
én oefenen. In ons land is het helaas nog
een ongebruikelijk verschijnsel ouders met
hun kinderen te zien oefenen, in tegenstel-
ling tot bijv. in Engeland: men kan daar
regelmatig zien hoe een vader of een moe-
der het kind voordoet hoe over te steken
(„Eerst kijken naar links, dan naar rechts
en dan weer naar links en dan vlug over-
steken, en op de helft gekomen weer even-
tjes naar rechts Idjken"), dan ziet men hoe
het kind zijn ouders naar de overkant
brengt.
Het Verbond voor Veilig Verkeer pleit er-
voor om deze werkwijze ook in ons land
ingang te doen vinden. Het kan het aantal
jeugdige verkeersslachtoffertjes aanmer-
kelijk verminderen.

De ongevalscijfers wijzen uit dat een
dergelijke voorlichtingsactie allerminst een
overbodige luxe is.

(Na het einde van zijn speech bleek dat
de heer Bouchette niet op de hoogte was in
welk plaatselijk blad in Zandvoort dit on-
derschrift was gepubliceerd! Verslagg.)

De heer Bouchette, wiens termijn als
hoofdambtenaar in rijksdienst nog niet is
verstreken, gaf zijn opinie ten beste over
de verhouding tussen politiek en openbaar
onderwijs. j.

Hij wees daarbij o.m. op het "duellisme.
in de keuze van een schooltype,*waarmee
protestantse en r.k. werkgroepen, zich 6in-'
nen het socialisme zien geconfronteerd.
Aan de liberalen stelde hij de vraag of'dé
voorkeur voor één opvoedingswijze wel
verenigbaar is met een program, dat uit-
gaat van een aan ieder ingeschapen drang
naar geestelijke vrijheid.

Na deze politieke ontboezeming zei spre-
ker, dankbaar te zijn dat hij heeft mogen
bijdragen tot de bouw van deze Chris-
telijke l.o. school in Zandvoort-noord. Hij
sprak de wens uit dat voor het Christelijk
onderwijs in Zandvoort spoedig zal mogen
gelden het „onverdeeld naar de protestants-
christelijke school". Hierna verklaarde hij
de school voor geopend.

Ds. C. de Ru bracht de rijksinspecteur
dank voor zijn werkzaam aandeel in de
bouw van de school. Uit erkentelijkheid
voor zijn activiteiten overhandigde hij hem
een boekwerk.

Het officiële gedeelte van de bijeenkomst
werd besloten met samenzang, daarna was
er gelegenheid het schoolgebouw te bezich-
tigen.

De school telt vier leslokalen en bij de
bouw is rekening gehouden met een uit-
breiding met nog vier leslokalen en een
gymnastiek-lokaal.

Opnieuw heeft de heer Bouchette, rijks-
inspecteur bij het l.o. in de inspectie Haar-
lem, het nodig geoordeeld zijn beleid in-
zake de scholenbouw in Zandvoort te moe-
ten verdedigen. Ook bij de oprichting van
de chr. u.l.o.-school, in september 1958,
maakte de inspecteur van de gelegenheid
gebruik zijn beleid ter sprake te brengen.
Wij schreven toen in een kort naschrift
o.m.: Het is niet meer dan een normale
zaak, dat een inspecteur van het onderwijs
geen voorkeur laat gelden voor een van
onze schooltypen. Wanneer hij dit wel zou
doen is hij ons vertrouwen niet langer
waard.

Met de hand op het hart te verklaren —
dit deed de inspecteur tijdens zijn speech
— dat er van enige voorkeur geen sprake
is, is niet voldoende. Dit moet in het beleid
van de functionaris tot uiting komen, zo-
dat het ook zonder een beroep op de hart-
slag voor iedereen duidelijk is, (Zandvoort-
se Courant 9-9-'58).

Nu de heer Bouchette opnieuw heeft ge-
meend zijn beleid tijdens een openbare bij-
eenkomst te moeten verdedigen, lijkt het
ons wenselijk dit nog eens te releveren.
Wij blijven van mening dat het vertrou-
wen in een overheidsfunctionaris afhanke-
lijk is van het door hem gevoerde beleid en
niet door verklaringen in het openbaar.

Wat de visie van de inpecteur op de ver-
houding tussen politiek en (openbaar} on-
derwijs betreft nog het volgende. De heer
Bouchette had er beter aan gedaan dese
voor zich te houden tot na het verstrijken
van zijn ambtstermijn op 16 oktober a.s.
Het moet hem toch bekend zijn dat een
hoofdambtenaar zich in zijn functie dient
te onthouden van een politieke menings-
uiting.

Met het uitspreken van een politieke
opinie wordt afbreuk gedaan aan de strik-
te onpartijdigheid die van een functionaris
in overheidsdienst wordt verlangd.

Bed.

Trip van bejaarden
Bijna 250 Zandvoortse bejaarden hebben

j.l. woensdag een dagtocht gemaakt, die
hen via Scheveningen en Zeist naar Arn-
hem voerde. Deze trip werd hen aangebo-
den door het comité „Ouden van Dagen".

In vijf autobussen vertrokken de bejaar-
den woensdagmorgen omstreeks negen uur
in de richting van de Zuidhollandse kust.
Door het slechte weer waren zij gedwon-
gen in Scheveningen in de bussen te blij-
ven. Een bezoek aan de pier hebben de
bejaarden dus gemist, maar gezien heb-
ben zij het gevaarte wel.

Na Scheveningen werd een bezoek aan
Zeist gebracht, waar de lunch werrl ge-
bruikt in „Het Jagershuis".

Om half twee vertrokken de bejaarden
naar Arnhem. Ook hier moest het pro-
gramma, in verband met de ongunstige
weersomstandigheden, worden gewijzigd.
Een bezoek aan hot Openluchtmuseum
kwam daardoor te vervallen.

Op de terugweg — via Barneveld en
Ede — werd de uitspanning „Oud Valke-
veen" bezocht. Vandaar reed het ^ezel-
schap naar Zandvoort.

In café-restaurant „Zomerlust" werd de
bejaarden door het comité een diner aan-
geboden.

Hier voerden de voorzitter van het co-
mité, de heer H. Hildering, en burgemees-
ter mr. H. M. van Fenema het woord.

Na het diner bleven de deelnemers a.sn
de tocht nog geruime tijd bijeen.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
Voor de eerste competitie-ontmoeting te-
gen J.S.V. uit Amersfoort, die a.s. zondag
plaatsvindt, is het eerste elftal van Zand-
voortmeeuwen als volgt samengesteld:
Ter Wolbeek; Stobbelaar en Water; Bruijn-
zeel, Kerkman en Schilpzand, Plaisier, Kel-
ler, Koper, Visser en Keesman.

Reserves zijn: Jongsma, Schaap en
Kraaijenoord.

Lichtmast gesneuveld
In de nacht van maandag op dinsdag is in
het plantsoen Savornin Lohmanstraat een
lichtmast omvergereden. De politie heeft
een onderzoek ingesteld.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de cor-
respondentie uiterlijk ter post moet zijn
bezorgd, staan achter de naam van het
schip vermeld.
Amerika, Ver. ss „Nw Amsterdam 10/9

ms „Heina" 11/9
ss „Noordam" 14/9

Argentinië: ss „Libertad" 13/9
Australië: „Aagtekerk" 12/9
Brazilië: ms „Cap Palmas" 12/9

ms „Cap Finisterre" 14/9
Brits-Óost-Afrika: ms „Gange" 14/9
Canada: ss „Arkadia" 10/9

ms „Pr. Margriet" 14/9
Chili: ms „Baarn" 13/9

ms „Worms" 14/9
Indonesië: ms „Braunschweig" 10/9
Ned. Antillen: ms „Medon" 12/9
Ned. Nw.-Guinea: ss „Peleus" 11/9
Nieuw-Zeeland: ss „Kirribilli" 11/9
Suriname: ms „Willemstad" 13/9
Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:

ms „Jagersfontein" 12/9

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.



Droom en realiteit

Van de nieuwe mode

Het grote spektakel van de nieuwe mode, nu voor het winterseizoen 1961-1962, is
weer begonnen. De nieuwe lijnen uit Parijs, Rome en Florence worden druk bespro-
ken. Aan elke nieuwe modegolf wijden de dagbladen minstens een pagina ruimte, en
soms meer. Het is nieuws, deze science fiction voor de vrouw.

'n Droomwereld van onbetaalbare kle-
dingstukken, van onbereikbare kleding-
stukken en dikwijls, zeker voor Nederland,
onbruikbare kledingstukken. Maar het is
prettig om er naar te kijken en om een
beetje te dromen bij deze unieke en over-
weldigende vorm van gratis reclame die
de publiciteitsorganen ten beste geven.

Want, men mag de nieuwe lijnen dan
.nieuws' noemen, meestal zijn zij nieuws
zonder enige praktische waarde. Uit een
aantal onderzoekingen is gebleken dat de
gedecreteerde lijnen van Parijs en Flo-
rence in werkelijkheid door de grote
massa-mode dikwijls helemaal niet worden
gevolgd en soms ook worden omgebogen
naar een praktischer kant.

Zo geraffineerd als de Haute Couture
zelf is, zo geraffineerd is ook de reden
waarom deze mode in het nieuws wordt
gebracht. De couturiers, de magistrale ont-
werpers, weten zelf bijzonder goed dat de
publiciteit in vrijwel alle dagbladen van de
ontwikkelde landen, weinig revenu op-
levert. Achter de couturiers die, gemeten
naar de prijzen die zij voor hun ontwerpen
vragen, maar een schamel bestaan leiden,
werkt de textielindustrie. Dior bij voor-
beeld werd .gesponsord' door Boussac.
Sinds de opkomst van de zelfstandige Ita-
liaanse mode, met Rome en Florence als
centra, is de export van Italiaanse textiel
en schoeisel verdubbeld of meer dan ver-
dubbeld. Het is de industrie dus wel wat
waard als de ,mode" door de gepronon-
ceerde ideeën van de nationale ontwerpers
in de wereldpers ter sprake komt.

In Italië is dit verschijnsel nog jong. De
Fransen hebben met hun mode een stem-
pel op hun land weten te drukken, dat ver-
gelijkbaar is met onze bloembollen. Frank-
rijk en mode zijn identiek volgens veler
begrip; dat is wat de Engelsen en Ameri-
kanen ,sales promotion' noemen. De Fran-
sen hebben het zo goed gedaan dat het be-
lang van de Franse mode en textiel voor
de nationale economie er schromelijk door
wordt overdreven. Het eerste modeiand
ter wereld stopt slechts voor een twaalfde
deel aan textiel en mode-artikelen in zijn
totale exportpakket.

Aan echte couture gaat er gemiddeld
voor zo'n 480 miljoen gulden het land uit
en dat is, gezien de hoge prijzen van de
artikelen, niet veel. Wat de Fransen ech-
ter het meest steekt, is dat het idee om de
verkoop van textiel op deze manier te
steunen in het buitenland braaf wordt na-
gevolgd. Het nabootsen van de ontwerpen
kunnen zij met meer of minder succes
voorkomen en bestrijden, de navolging van
de gedachte staat de textielindustrie in
ieder land vrij. Men is in het buitenland
zelfs vrij profijt te trekken van de baan-
brekende publiciteit die aan de Franse en
Italiaanse mode wordt gegeven.

Niettemin blijven de goede namen een
lang leven leiden. Schiapparelli, dat zich

Zandvoortmeeuwen
Wedstrijd-uitslagen
zaterdag 2 september:

S.A.C.-Zandvoortm. 2 9-1
zondag 5 september:
Vriendschappelijk:

Zandvoortm. 1-W.F.C. l 4-0
Zandvoortm. 2-H.R.V.C. l 3-2
Zandvoortm. 3-H.R.V.C. 2 3-0
Zandvoortm. 4-H.R.V.C. 3 0-1

Wedstrijd-programma
zaterdag 9 september:

Zandvoortm.-P.V.W.A. 16.15
12. V.V.R.A.-Zandvoortm. 3 15.00

Adspiranten:
72. VI. Vogels a-Zandv.m. b 14.00
78. Zandv.m. d-R.C.H. e 14.00
85. Zandv.m. e-R.C.H, f 14.00

124. Zandv.m. g-R.C.H, j 14.00
128. Zandv.m. h-Kenn.l. e 15.30
zondag 10 september:

Zandv.m. 1-J.S.V. l 14.30
West-Frisia 2-Z.M. 2 14.30

28. Zandv.m. 3-Haarlem 5 9.45
33. T.H.B. 2-Zandv.m. 4 9.45
45. Heemstede-Zandv.m. 5 9.45
93. Zandv.m. 7-V.V.H. 4 9.45

100. T.Y.B.B. 9-Zandv.m. 8 12.00
Junioren:
111. Hillegom a-Zandv.m. a 9.45
128. Zandv.m, b-Ripperda a 12.30
139. Zandv.m. c-E.H.S. b 9.45

sinds een aantal jaren niet meer met mode
bemoeit, heeft zijn naam voor veel geld aan
een Amerikaanse zaak kunnen verkopen.
De naam Schiapparelli staat straks in een
— uiteraard wel beperkt — aantal confec-
tiestukken. Maar dacht u dat de Ameri-
kaanse dames wisten, dat de goede oude
Schiap de mode er reeds lang aan gegeven
heeft en zich alleen nog maar bezighoudt
met parfums, die veel meer opleveren?

De nog bestaande modehuizen moeten
het trouwens ook hebben van de bij-arti-
kelen. Van de mode kunnen zij niet leven.
Zij zijn al blij wanneer zij van één jurk
zes stuks kunnen verkopen. Zij moeten
het meestal van de handel hebben, die de
ontwerpen koopt waarvoor dan per stuk
ongeveer 1200 gulden wordt betaald. Ex-
clusieve modellen brengen ƒ 16.000,— op,
terwijl de prijzen voor een collectie — naar
gelang de standing van het huis — kunnen
varieren van ƒ 120.000 tot ƒ 650.000.

In het algemeen maakt de verkoop
van de ontwerpen de kosten zo ongeveer
goed, de winst moet komen uit de verkoop
aan particulieren.

Organisatorisch hebben de Franse mode-
huizen met hun Chambre Syndicale de la
Haute Couture nog wel iets weg van de
oude gilden. Een handelaar kan er niet zo
maar gaan kopen. Voor elke collectieshow
moeten zij — alleen maar om te kijken —
een entree betalen, die kan variëren van
f 2500 tot ƒ 8000. Dit entreegeld wordt,
wanneer men tot zaken komt, van de
koopsom afgetrokken.

Weer pierplannen
In juli 1960 werden burgemeester en

wethouders van Zandvoort benaderd door
de Koninklijke Nederlandsche Maatschap-
pij voor Havenwerken N,V. te Apsterdam
met het verzoek om van gedachten te wis-
selen over de mogelijkheden van de bouw
van een wandelpier te Zandvoort. Het ge-
volg- hiervan was, dat burgemeester en
wethouders van Zandvoort aan genoemde
N.V. voor de tijd van een half jaar het
recht gaven tot het indienen van plannen
voor het bouwen van een wandelpier met
annexen te Zandvoort. In het begin van dit
jaar diende de N.V. bij de gemeente een
aanvrage in voor een optie tot eind 1962
voor het terrein aan de kop van de Van
Lennepweg ter voorbereiding van haar
plannen tot de bouw van een wandelpier
met de daarbij behorende recreatieve ob-
jecten. Op 28 februari j.l. verleende de
gemeenteraad, in besloten zitting, de ge-
vraagde optie o.a. onder voorwaarde dat
de N.V. aan de raad elk half jaar een
rapport zou uitbrengen over de stand van
de voorbereidende werkzaamheden. Op
verzoek van de N.V. werd omtrent dit be-
sluit geheimhouding opgelegd.

Inmiddels heeft de Koninklijke Neder-
landse Maatschappij voor Havenwerken
haar eerste rapport aan de raad uitgs-
bracht. Hieruit is gebleken dat met de
voorbereiding van de plannen goede vorde-
ringen zijn gemaakt. De maatschappij
prepareert do plannen voor de constructie
van de pier. Betreffende de bovenbouw
geschiedt zulks in samenwerking met het
Architectenbureau Wijdeveld te Bennekom
en het Ing. & Architectenbureau Postma
te Rotterdam. Het is de bedoeling van Ha-

Engelse detectiveverhalen
geven uiting aan eerbied voor sociale positie

i
Vier vrouwelijke auteurs hebben op het gebied van de Engelse detectiveroman in
de eerste helft van de twintigste eeuw de toon aangegeven:
Agatha Christie (geb. 1891), Dorothy Sayers (geb. 1893), Ngaio Marsh (geb.
1899) en Margery Allingham (geb. 1904). /

In het laatste nummer van Levende Ta-
len wordt aandacht geschonken aan het
werk van de laatste drie schrijfsters, in
het bijzonder aan hun respectieve roman-
helden.

In de roman van Ngaio Marsh treedt als
hoofdpersoon op Chief Detective Inspec-
tor Roderick Alleyn. Hij is van zeer goede
familie, zoon van een baronet, zijn vrien-
den behoren allen tot de aristocratie of
de upper middle class. Hij is altijd uiterst
correct gekleed, heeft voortreffelijke ma-
nieren, is kunstzinnig en zeer intelligent.
Hij heeft in Oxford gestudeerd en zijn be-
lezenheid is verbluffend. Hij kent Shakes-
peare, Oscar Wilde en Aldous Huxley op
zijn duim, maar hij is ook thuis in het
werk van, Ibsen, Ovidius, Plautus, Dosto-
jewski en in, bij voorbeeld, het beroemde
brevier Les tres riches Heures du Duc de
Berry.

De held van Dorothy Sayers, de ama-
teur-detective Lord Peter Wimsey, is de
schatrijke zoon van een hertog. Hij heeft
in Oxford gestudeerd en zijn kleding en
manieren zijn zo mogelijk nog verfijnder
dan die van Alleyn. Hij is typisch een fi-
guur voor de monocle. Ook qua belezen-
heid overtreft hij Alleyn; zo heeft hij zich
bij voorbeeld beziggehouden met de kerk-
vaders Tertullianus en Augustinus!
Margery Allingham creëerde de figuur Al-
bert Campion, en deze wijkt in vele opzich-
ten van zijn collega's Wimsey en Alleyn
af. Hij heeft aan de universiteit van Cam-
bridg-e gestudeerd, hij heeft een malle hoge
'stem, draagt een bril en ziet er alles bij
elkaar nogal onbehendig uit. Dit laatste
komt hem vaak van pas, want in werke-
lijkheid is hij (uiteraard) zeer intelligent
en efficiënt. Succes bij de vrouwen, zoals
zijn collega's, heeft hij niet, maar hij be-
schikt over andere eigenschappen: hij is
onder andere een gewiekst inbreker, gevel-
toerist, zakkenroller en een voortreffelijk
automonteur. Campion is een pseudoniem,
want hij is al vroeg gebrouilleerd geraakt
met zijn zeer conservatieve familie, die
tot de hoge adel behoort; men krijgt zelfs
de indruk dat Campion verwant is met de
koninklijke familie. Ook hij is weer bij-
zonder goed gekleed, maar een even groot
lezer als Wimsey en Alleyn is hij niet, hoe-
wel men af en toe de indruk krijgt dat ook
dat maar schijn is.

De overeenkomst tussen de afkomst en

Ct
„Het is oorlog", zei de De vader draaide de hoofdkraan van het
vader, terwijl hij naar water af. „Anders verzuipen we!"
de lucht keek.
Het kind zat bij hem

rje moeder knikte. Stilletjes wreef ze haar
over jiet hoofd van het kind. Het zat

op de stoep te spelen doodstil op haar schoot.
met zijn bromtol. Het Toen kwam die melodie weer.
zag, hoe de vlakken en Het kind rukte zich los van de moeder.
figuren op de bromtol „Bromtol!", schreeuwde het.

zich oplosten in vibrerende, kleurige stre- Dg vader WeW het kind tegen bij de trap.
pen. Door de oneffenheden m de stoep war- Niks bromtol, hier blijven."
relden de kleuren door elkaar, vloeiden een Driftig prObeerde het kind zich los te wor-
ogenblik samen om, direct daarna over te steleHf Bromtol.' Bromtol!"
springen naar een nieuwe omhelzing. Dan
was het alsof ze zich langzaam los werk-
ten, extatisch neuriënd als een stoet ti-
betaanse monniken. Het kind begreep dat
ingehouden, verbeten gezang. Dadelijk nam
het de melodie over in zijn bloed. Het kind
zat roerloos, maar het voelde hoe het bloed "t"'e-
dat gezang overbracht naar de verst af ge- De vader blies zich het stof van de lippen.
legen plekken in het lichaam. Zijn lichaam „Kom, we gaan naar de bromtol".
was de ruimte, en de ruimte resonneerde... z<* baanden zich een weg door de scherven

de monniken steeds fana-
omhoog, tot het uiterste

*? v.al>de Sierende, vernietigende val
«le. te. u°?9 gegrepen hebben.
>ims trllae-

,,Mee!", schreeuwde de vader. en dakpannen. Daartussen lag een poes
Hij greep het kind en trok het mee het met een bloedrood befje.
huis in. De kelder was vochtig en donker. Onder een struik dicht bij de stoep lag de
De aardappels verspreidden een muffe, bromtol, een vormeloos stukje blik.
lijkachtige geur. De volle weckflessen Oorlog!
stonden zich te schamen over hun breek- Peinzend keek de vader naar de bromtol.
baarheid. De kersen en de aardbeien keken Het kind sat naast hem op de stoep. Het
met rode, angstige ogen naar het kind. keek naar de blauwe, onaangedane lucht.

het milieu van deze drie romanhelden
springt in het oog. Alleyn behoort tot de
lagere adel. Wimsey i tot de hoge en Cam-
pion tot de allerhoogste. In de Engelse
detective-romans van mannelijke auteurs,
G. K. Chesterton, Freeman Wills Croft e.a.,
zijn de helden doodgewone burgers, wel
respectabel, maar toch zeker niet van adel.
Dok de hoofdpersonen van Agatha Christie
behoren tot de laatste categorie, reden
waarom haar werk in het genoemde arti-
kel buiten beschouwing-wordt gelaten.

Campion is als romanfiguur de oudste
van de drie, zijn eerste optreden dateeit
van 1929, Wimsey's van 1930 en Alleyn
van 1936. Men zou geneigd zijn, gezien de
chronologie, hier van onderlinge beïnvloe-
ding te spreken, maar de afstand van 1929
tot 1930 is wat klein en de overgang van
de allerhoogste naar, de lagere adel is een
soort anti-climax. Het is daarom niet on-
denkbaar dat de- drie figuren geheel onaf-
hankelijk van elkaar zijn ontstaan en dat
hier sprake is van geestelijke verwant-
schap tussen de auteurs. Dit heldentyp'e
zou zijn ontstaan dank zij een mentaliteit
die typisch Engels is: eerbied voor rijkdom
en voor een hoge sociale positie. Men zou
verwachten dat een dergelijk snobisme zou
verzwakken, maar in de romans van de
drie genoemde vrouwelijke auteurs is het
in onze tijd nog springlevend.

venwerken N.V. haar aktiviteit in deze be-
perkt te zien tot het coördineren der ont-
werp-werkzaamheden en het bouwep van
de pier. •f

Voor wat het terrein aan de Van1 Len-
nepweg betreft, wordt gedacht aap. een
hotel-restaurant met grotit!1 terras, een ge-
bouw met hotel-flats, garages, 'qn parkeer-
ruimte ten dienste van het hotel en de
hotelflats, een congresgebouw en een mo-
dérne ronde torenflat.

Burgerlijke Stand
l—7 september 1961

Geboren: Cornelis Jacobus, z.v. C. J. van
den Berg en van A. W. Bank; Irma, d.v.
J. van Middelkoop en van V. van der Mi je;
Lida Henriëtte, d.v. G. N. Kruisheer en
van C. Vorenkamp; Bernardina Catharina,
d.v. G. W. A. Keislair en van A. ten Wol-
de.

Ondertrouwd: Gerrit Schuitemaker en
Akke Jeltje Pellerin; Arie Bol en Aaltje
Elling.

Gehuwd: Nicolaas Bernardus Roozen en
Henriëtte Wijnne; Carel Eduard de Bruin
en Gerd Marie-Louise Sarnholm; Ebertus
Jacobus Reurts en Anna Agatha Vogel;
Pieter Braamzeel en Susanna Louise van
der Mi je; Hijltje Huizinga en Olga Wilhel-
mina Moes; Franciscus Bernardus Jozef
Veerman en Cornelia Paula Wilhelmina
Koning.

Overleden: Adrianus Colijn, oud 78 jaar,
gen. met Chr. W. H. van Heulen.

Overleden buiten de gemeente: Hendrik
Schaap, oud 80 jaar, gehuwd met Chr. E.
Keus; Albin Emil Jozef Theodoor Plaschke,
oud 58 jaar, gehuwd met H, Kadi; Leonard
Zonneveld, oud 92 jaar, geh. gew. met'C.
Stokman. . _

Geboren buiten de gemeente: Dirk Bas-
tiaan, z.v. H. K. van Es en M. G. Hondius
van Heuverden. i

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 8 t.e.m. zondag 10 sept. - 8 Uur:
film „Morgen zijn zij volwassen.

Maandag 11 en dinsdag 18 sept. - 8 uur:
film „Weit ist der Weg". -

Woensdag IS en donderdag U sept. - 8'uur
film „Overtreding art. 251 bis".

Zondagmiddag 10 sept. - S.SO uur: film
„Sissi, keizerin en moeder."

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 9 en zondag 10 sept., 8 uur To-

neelgroep Centrum met „De Universele
erfgenaam.

Dinsdag 18 sept. - 8 uur: Toneelgroep
Theater met „Speelgoed op zolder."

Bezwaren tegen snelweg
De toeristenbond ANWB en de Konink-
lijke Verbonden Nederlandsche Water-
sportverenigingen hebben in een gezamen-
lijke brief aan gedeputeerde staten van
Noordholland hun ernstige bezorgdheid
geuit over plannen om een nieuwe auto-
snelweg aan te leggen tussen de kom van
Aalsmeer en de Westeinderplas. Volgens
deze plannen zal de autosnelweg, die de
provinciale weg Heemstede-Aalsmeer-Uit-
hoorn moet vervangen, de noordwesthoek
van de plas gaan doorsnijden.

Hoewel de keuze van. het" tracé nog niet
geheel vaststaat; menen de ANWB en de
KVNWV nu reeds hiertegen te moeten
waarschuwen. Zij stellen, dat de West-
einderplas een van de belangrijkste water-
sportgebieden van ons land is. De ligging
binnen de randstad Holland geeft de "in-
woners van de grote steden gelegenheid
om op korte afstand hun recreatie te ^in-
den.

Bij de aanleg van de weg tussen de kom
van Aalsmeer en de plas, zal de rust-van
oevers en dorpskern worden verstoord:

Meisjes later dan jongens
op de arbeidsmarkt

De geregistreerde arbeidsreserve van mannen daalde in augustus van 24.813 tot 22.641.
De bezetting van aanvullende werken daalde verder van 2.195 tot 1.630. Het aantal
ingeschreven werklozen daalde van 22.618 tot 21.011.
Het voor 't seizoen gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arbeidsreserve steeg met
1000 tot 34.000.
De openstaande aanvragen van mannen daalde van 97.810 tot 91.996, hetgeen yoor
deze tijd van het jaar een normaal verschijnsel is. j

voornamelijk een aantal jeugdigen. -
De daling van de wrijvingswerkloosheid

is een gevolg van de bemiddeling' van
jeugdigen; de daling van de structuurwerk-
loosheid moet worden toegeschreven aan
de vergrote seizoenwerkgelegenheid.
De stijging van de geregistreerde arbeids-
reserve'van vrouwen hangt samen met het
vergrote aanbod van jeugdigen. De van
school komende meisjes plegen zich n.l. la-
ter op de arbeidsmarkt te presenteren dan
de jongens.

Deze ontwikkeling van vraag en aanbod
is grotendeels het gevolg van de omstan-
digheid, dat vele mannelijke jeugdige in-
geschrevenen, die dit jaar de school heb-
ben verlaten, emplooi konden vinden in het
bedrijfsleven. De geregistreerde arbeids-
reserve van jeugdigen daalde met 1028 tot
2445; de openstaande aanvragen van jeug-
digen daalde met 5946 tot 31.394. Van het
aantal jeugdigen, dat eind augustus als
werkloos stond geregistreerd, zal nog een
belangrijk deel in september geplaatst kun-
nen worden.

De daling van de geregistreerde arbeids-
reserve deed zich vooral voor in de be-
roepsgroepen landbouw, metaal, bouw en
losse arbeiders.

De werkgelegenheid in de landbouw steeg
doordat een begin werd gemaakt met de
graanoogst en in enkele gebieden met de
aardappeloogst. Daarnaast trokken de
dorsbedrijven, de graandrogerijen en de
aardappelmeelfabrieken personeel aan.

De daling van de geregistreerde arbeids-
reserve van metaalarbeiders werd voorna-
melijk veroorzaakt door de bemiddeling
van de zojuist hun opleiding voltooid heb-
bende L.T.S.-ers.

Dit is eveneens het geval in de bouwvak-
ken.

Bij het handels- en kantoorpersoneel
vond enige stijging van de geregistreerde
arbeidsreserve plaats. Het betreft hier

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans
Gaskin — Vrouwen aan de top.
Lytton — Die vervloekte blanke.
Merejkowski Leonardo da Vinci.
Sinclair — Schatten der aarde.
Koestier — Arrival and departure
Hellens — Entre toutes les femmes. '
Ontwikkelingslectuur -,
Riemens — Elseviers operagids. 1960. "
Schulte Nordholt — Het onze Vader. v>
Wolters — Wat doet de grafoloog? 1960
Engel — Hartoperatie. 1960. -j
Walter — Nero, keizer en tyran. 1960.
Marcus — Televisie-ontvangst In theorie

en praktijk.

FAMILIEBERICHTEN

Voor de belangstelling "en het medeleven
tijdens de ziekte én na het overlijden van
mijn lieve man

ABRAHAM JAN CENSE
betuig ik, mede namens wederzijdse fa-
mil|e, mijn hartelijke .dank.

O, Cense-Bosch,
Amsterdam, september 1961
Haarlemmerplein 13.

l,

Tot onze diepe smart overleed plot-
seling onze beste, zorgzame man,
vader en grootvader, de heer

JOHHNNES BLOM

in de ouderdom van 61 jaar.

Groningen:
B. R. Blom-Veldman

Zandvoort:
G. Bakker-Blom
J. F. Bakker
Bekie
Frits

Zandvoort, 7 september 1961
Burg. Engelbertsstraat 52
De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11 te Zand-
voort. Gelegenheid tot bezoek aldaar
zaterdag 9 sept. van 3—4 uur.
De teraardebestelling zal plaats heb-
ben maandag 11 sept. a.s. te 3 uur
op de algemene begraafplaats te
Zandvoort.

Mensen en zaken
Rust eens uit!

Na gedane arbeid is het zoet rusten, zegt
een oud spreekwoord. Geen mens zal de
redelijkheid van deze uitdrukking ontken-
nen.. Na een jaar van werken volgt er
altijd een periode van rust, een korte of
lange tijd, waarin de boog ontspannen
wordt.

Niemand zal een ander diens vakantie
misgunnen; want we zitten allemaal in
hetzelfde schuitje: na het werk, de nood-
zakelijke rust.

Het is een normale zaak dat de Zand-
voortse winkeliers ook eens een keer met
vakantie gaan. Het is genoeg bekend welke
eisen er worden gesteld in een plaats als
de onze aan de middenstanders, die een
winkel drijven. Nu moet daar niet licht-
vaardig over worden gesproken. De winke-
liers krijgen het niet cadeau in Zandvoort.
Daar zal iedereen 't wel mee eens zijn.
Het vervelende is dat zij, na een zomer
als die we nu hebben gehad, zo ongeveer
aan het einde van hun latijn zijn! Dat is
begrijpelijk. Een zomer, die een maximum
aan hitte en zonneschijn oplevert, laat
tjokvolle stranden zien. Maar deze keer,
toen de zon verstek liet gaan, was 't net
andersom. Als er gesproken moet worden
over de onvoldoende toegangswegen naar
Zandvoort, mag men gerust zeggen dat de
meeste winkels deze zomer te klein ble-
ken! Je moet hier aan alles denken. En
het is niet gauw goed ook. De ervaring
leert hier dat men moet kunnen improvi-
seren. In Zandvoort moeten zakenlui met
alle winden kunnen mee waaien. Men moet
hier de tering wel naar de nering zetten!

Het meewaaien met alle winden wordt
intussen niet kwaad bedoeld. Maar aange-
zien het hier nogal eens waait, zou het
gek zijn als men altijd maar weer dwars
tegen die wind wilde optornen. Er is een
neiging om voor de wind te gaan. En dat
is een hebbelijkheid, die winkeliers in een
toeristenplaats goed af gaat, zonder dat
ze daarbij hun gezicht verliezen. In je va-
kantie wil je wel eens wat anders. Je doet
dan dingen, die je doorgaans in je werk
niet doet. Je verandert van bezigheid, maar
je blijft bezig! Dat is een voorwaarde voor
een goed bestede vakantie: het werkzaam
blijven, maar op een andere manier.

Daarom is het volkomen begrijpelijk dat
winkeliers, die maanden achter elkaar
steeds maar in hun winkel hebben gestaan
om van de vroege ochtend tot de late avond
klanten te helpen, snakken naar een
andere werkzaamheid. Ze gaan naar de
bergen! De eindeloze vlakte van de Noord-
zee boeit hen niet meer (ze hebben er wel
niet zoveel van gezien) en ze trekken naar
hogere streken. Om vakantie te vieren!

Wie die trek naar de bergen niet be-
grijpt, heeft geen gevoel voor de psyche
van een mens. Men zou zich best kunnen
indenken dat een mijnwerker zich in z'n
vakantie geroepen voelt de vliegsport te
beoefenen. En een piloot zou in z'n vakan-
tie zelf z'n wintervoorraad huisbrand kun-
nen opdelven. Dat lijkt een gezonde af-
wisseling' met de dagelijkse routine-arbeid.

Daarom mag van deze plaats de vol-
ijverige winkeliers, die al in de bergen zijn
en hen, die nog moeten gaan, wui.dea toe-
gewenst: Een goede vakantie en een pret-
tige klim!

MOMUS.



ZANDVOORTSE
SCHAAKCLUB

Schaakliefhebbers! Voor ontspanning, ge-
noegen en echte schaaksfeer naar het
Gemeenschapshuis. n 'n
Komt eens kennismaken' met onze' club.
De eerste clubavond van dit seizoen is op
donderdag 14 september. Verder spelen we

elke donderdag,
's avonds 8 uur

WEBER's
schoonmaakbedrijf
glazenwasserij

Nicolaas Beetslaan 18, telef. 4090

Tapijtreinigen
bij u aan huis
Na een shamponeerbehandeling is
uw vloerkleed, vaste vloerbedekking
weer als nieuw.
Het reinigen van alle vloerbedek-
king, zoals parket, linoleum, béton-
en tegelvloeren.

Winkelsluitingswet
De verordening bepaalt dat gedurende het
seizoen van l mei tot 15 september alle
winkels geopend mogen mijn op zaterdag
van 5.00 uur tot 23.00 uur,, de overige
werkdagen 22.00 uur. De zondagen van
9.00 tot 28.00 uur. N.B. Een winkel mag
dus op zondag niet vóór 9 uur open zijn.
Van 15 september tot l oktober mogen
alle winkels op zondag geopend zijn van
9-80.00 uur. "Op werkdagen van 15 sept.
tot l oktober moeten de winkels gesloten
zijn om 18.00 uur, kappers 18.30 uur, siga-
garen- en viswinkels 19.00 uur. De middag-
sluiting is dan ook weer van kracht.

Zandv. Handelsvereniging.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34,
telefoon 2813

WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57,tel. 4294

APOTHEEK:
2 t.m. 8 augustus:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 3 september
Dierenarts J. Beijers, Raamsingel 28,
Haarlem, telefoon 02500-13164

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 10 september:

10 uur: ds. C. de Ru.'
Jeugdkapel:

10 uur: de heer N. H. van Wijk..

NED. PROTESTANTENBOND,.''
Brugstraat 15
Zondag 10 september:

10.30 uur: prof. M. A. Beek, (n.h.) uit
Amsterdam.
19.30 uur: „Huis in de duinen"
ds. A. J. Snaayer (d.g.) uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 10 september:

10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne, voorber.
H.Avondmaal - Bed. H. Doop.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne, Cat.z. 28

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 12 september:

15 uur samenkomst in „Pniël", Zuider-
straat 3. Spr. H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond 8 u. bijbelstudie in Gemeen-

sehapshuls, kamer 4, ingang Willemstr.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 10 september, 9.45 uur, 298 m:
radiotoespraak door de hr dr. Kwee Swan
Liat: „Leven in een onvolmaakte wereld".

Hervormde Zondagsschool

Op zondag 10 september hervat de Her-
vormde zondagsschool haar bijeenkomsten
na de grote vakantie. Groep-noord (kinde-
ren van 6—12 jaar} in de kleuterschool
aan de Van Lennepweg; groep-jzuid (9—12
jarigen) in de Wilhelminaschool en de klei-
nen van deze groep (6 t/m 8 jaar) in het
Gemeenschapshuis. Alle diensten beginnen
om half elf des morgens.

Ontspannings
Jeenagers'Club
Dansen... Dansen... Dansen

Toenagcrs,
De danscurssusen voor beginners en ge-
vorderden vangen weer aan op zondag-
avond 15 oktober a.s.
Inschrijfavond voor onze leden en nieuwe
leden op maandagavond 11 september van

' - 19.30—21 uur aan onderstaand adres:
P. DE COCK, Jan Snijerplein l alhier.

i
Restaurant ruimte

"'te koop of te huur gevr. ruimte van 150
tot 400 m2 te Zandvoort voor de vestiging

L van een restaurant. Ook ruimten welke
eventueel geheel verbouwd moeten worden
"of waarvoor inrichting en/of goodwill moet
worden overgenomen komen in aanmer-

• king. Br. ond. no. 6805 bur. Zandv. Cour.

DANSLES
. De. inschrijving is geopend voor beginners en
gevorderden. Aparte clubs voor jive en tango.
Ook lessen voor ouderen en gehuwden.

Dansschool Rien Knol
GED. RAAMGRACHT 77, t.o. de Schouwburg
.;.... HAARLEM, TELEFOON 02500-17068

Vraagt prospectus

Van Dam's kapsalons
voor moderne

haarverzorging
Voor- DAMES: KERKSTRAAT la
Voor HEREN: HALTESTRAAT 53

Gezellig!
wordt Uw kamer door een NIEUWE
VERLICHTING of SCHEMERLAMPJE.

r. Wij kochten een uitgebreide sortering voor
U in op de E.T.-beurs.

Reeds een wandlampje
«. a f 3,95

Maar ook de meer exclusieve verlichting!
'l Komt U eens vrijblijvend kijken bij:

Firma Schuilanburg
n GROTE KROCHT 5—7 — TELEF. 2974

Sport- en Judo instituut BUCHEL
Hogeweg 42 - privé 60 - Telef. 3965

keert nu zelfverdediging
Lessen voor meisjes, dames en heren.
Geef Uw kinderen zelfvertrouwen.

LAAT HEN JEUGDJUDO LEREN!.'!

TECHNISCH HOOGTEPUNT
GEZELLIG MIDDELPUNT

PHILIPS TELEVISIE nieuwe uitgave
48 cm beeld ƒ 745,-
59 cm beeld ƒ 895,-

PHILIPS radio in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt, moderne vormgeving
vanaf ƒ 298,—

PHILIPS DRAAGBARE RADIOTOE-STELLEN, prachtig van toon, vanaf ƒ 108
Uw oude radio of televisie heeft inruilwaarde

Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen U gratis uit en thuis
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. —

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST F. H. PEN A AT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

R utorijschool „Zandvoort"
Tha tieckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS

Levenspositie
GROOT VERZEKERINGS CONCERN1 VRAAGT' voor haar bestaand agentschap ,
in-Zandvoort, Aerdenhout en Bentveld een

AGENT-INCASSEERDER
Geboden wordt een prettige zelfstandige
werkkring met ruime mogelijkheden.
Promotiekansen aanwezig.
Premievrij pensioen.
Gegarandeerd vast sararis eerste jaar
ruim ƒ 4500,—.

Sollicitaties met vermelding van levensloop te richten aan het bureau
van dit blad onder no. 6906

BEHOUDT UW

Ook. leveVen wij U hoor-
apparateiï en hoorbrillen.
Alle merken zoals Siemens
Philips, Audium, Westrex.
Ook batterijen voorradig.

Vraagt inlichtingen.

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
POSTSTRAAT 12
t/o consultatiebureau
Telefoon 4395

Erkend
ziekenfondsleverancier

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN "
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

z e l f schilderen!
JtLosse oliegrondverf l

'a ƒ 1,25 per kg.
• Ouderwetse GLANS- j

..VERF a ƒ 2,25 p. kg!
l VERF voor BOT-
*' NEN en BUITEN

Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

i Dutra-verfmalerij '•
jN.Z. Voorburgwal 25 j
f Amsterdam-C., telef. \
\ 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Gedipl. pedicure
Behandeling bij u aan huis.

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 2562

H. DE J O N G , Van Len-
nepweg 27. Aannemer van
TEGELWERKEN, WAND-
en VLOERTEGELS, mod.
SCHOORSTEENMANTELS

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij élke hoeveel-
heid.

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie
Telefoon Amsterdam 020-
715797, Lutmastraat 89.

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachme v.a. ƒ 179,-.
Waspoeder er bij cadeau.
Na 'demonstratie bij u thuis
zélf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

Oud-Zandvoort Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj.W. R. de Haan en R. C. Hekker

Prijs ƒ 4,95

Verkrijgbaar bij: Boekhandel Bakels, Kerkstraat 31
Boekhandel Esvé, Grote Krocht 17
Boekh. Koper-Koreman, Tolweg 18
Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg

«i i . TT i • ** Boekhandel v. Petegem, Kerkstr. 28
Kocnt u al een exemplaar ? Haitestraatni2voortse

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekorcl....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

ö
HUIS met gar. te koop ge-
vraagd (vrije sector). Br.
nr. 6903 bur. Zandv. Cour.
Dame vr. THUISWERK
veel tijd beschikb., lampek.
naaien, plak- of vouwwerk
of iets dergelijks. Br. nr.
6901 bur. Zanvd. Cour.
WONINGRUIL m Zandv.
Aang. Wmkclhuis met fl.
woonruimte. Gevr. HUIS,
liefst met tuin. Br. nr. 6902
bur. Zandv Courant.

Weggelopen: grijze POES,
m. rood bandje, luistert
naar de naam Wmnie. Ter.
te bez. Caravankamp Mo-
lenaar, Pufweg.
Zelfst. MEISJE GEVR. m-
tern, leeft. 20 tot 40 jaar;
2e meisje en werkster aan-
wezig, goed loon. Mevr. de
Roy, v. Merlenlaan 4,
Heemstede, telef. 39484.
Gevr. HUISH. z.k. bij heer
m. 12 jr. dochtertje, int. of
extern, goed salaris, afz.
kamer. Gort v.d. Linden-
straat 2/11. telef. 3958
Te koop: prima STUDIE-
PIANO, ƒ 100,- Büder-
dijkstraat 7.

Jonge zelfst. WERKSTER
GEVR. 2 a 3 ocht. p.w.
Mevr. Breijder, Kostverlo-
renstraat 108
TE KOOP ROTAN WIEG
met hemel. Zeestraat 34
Alleenstaande dame vraagt
te huur t/m april 2- of 3-
KAMERFLAT, liefst zee-
zijdc, gemeubil. of gestoff.
Br. met prijs ond. nr. 6905
bur. Zandv. Cour.

Mevr. Voüte, Zwartewegl4
Aerdenhout, vr. wegens liu-
welijk tegenwoordige, IN-
TERNE en DAGHULP, in
gez. m. 3 kind. (8-12-14 j.)
Tel. 02500-42930 of pers.
aanmelden vanaf maandag-
avond 7 uur.

bé boterhoven de haan
gedipl.

zandvoortselaan 325,
telefoon 02500-43459
Ook na 6 uur.

trimmen
knippen
wassen

Alle reparaties
worden vakkundig
uitgevoerd.
Ook autoplaatwerk
LASBEDRIJF
Diaconiehuisstr. 9, tel. 2373

Aang. z.g.a.n. LUXE KIN-
DERWAGEN. Brederode-
straat 61 achter, tel. 2656

Flink, betrouwb. MEISJE
GEVR. als hulp i.d. huish.
in gez. m. 2 kind. Mevr. v.
Amerongen, Lijsterstr. 12.
Aanm. na 6 uur.
FLINKE HULP GEVR.
2 ocht. per week. Tel. 3756
GARAGE TE HUUR, om-
trek Wilhclminaweg
Telef. 2738
TE KOOP: 16-staafs GAS-
HAARD en 2 KOLEN-
HAARDEN. Tel. 3554
WERKSTER GEVRAAGD
Mr. Troelstrastraat 25
Wie kan bijles handelsvak-
ken (Ulo) geven? Tel.2851

Per 2 okt. vragen wij een
2e BANKETBAKKERS-
BEDIENDE en l BROOD-
BEZORGER. W.v.d.Werff,
Gasthuisplein

TE HUUR GEVR. AUTO-
BOX. Br. nr. 6904 bur. v.d.
Zandv. Cour.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Nieuws voor
Zandvoort
Een vakkundige opleiding
voor Uw rijbewijs ondor
deskundig toezicht. Gedipl.
en Erkende rijschool. Gratis
halen en brengen. Gi-atis
theorie met film in Zand-
voort. Na het behalen van
uw rijbewijs helpen wij U
aan elk gewenst merk auto
alsmede aan een goede ver-
zekering en eventueel ge-
makkelijke betaling.
Uw adres vanaf vandaag is
Rijschool ,Weltevreden'
Zandvoort Dr. Smitstraat 8
Tel.02507-2851, b.g.g.Haar-
lem, Pieter Kiesstraat 9
Tel. 02500-21240



RADIO EN TELEVISIE
WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU I. KEUR Vakkundige en snelle

REPARATIES
aan alle. radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroom

Wegens vakantie
gesloten

Slagerij ELDIK
JAN STEENSTRAAT l

van maandag 4
t.zn. zaterdag 16 september

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wl] verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 - TELEFOON 2164

Kleuter vestjes
en TRUITJES van Draion,
SKIBROEKEN,
TERLENKA ROKJES,
KOALA-ONDERGOED
Naadloze NYLONS vanaf ƒ 1,98
NYLON ONDERJURK

met breed kant ƒ 6,90
U slaagt tenslotte
Het best bij

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 - TEL. 3398
Voorzorgzegels nemen wij aan

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in. herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360

In een wip
schoon schip !

PHILIPS STOFZUIGER,
keus uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week.
Uw oude stofzuiger heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54

Tel. 2562 Grote Krocht 23
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant
• Verschijnt 2 x per week
• Dus actueel
• Objectief-kritisch
• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het groot-
ste deel van het Zandvoortse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneert U dan NU!

*De Zandvoortse Courant

Telefoon 2135

WATERDRINKER KOOPT ALLES
Zolderopruimingen, meubilair en andere
goederen enz. U belt, wij komen.
DORPSPLEIN 2 - TELEFOON 2164

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Borlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop. Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,&inko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Italië zegt "proost1

met

STOCK BRANDY "84

de wereldvermaarde Brandy

U drinkt het "puur", ook als pousse-café,
óf als long drink met soda, cola of tonic.

Per fles van
0.7 liter

15.-

STOCK
l tal ia

STOCK is het Italiaanse wereldmerk voor Brandy '04.
Vermouth, Aperitivo Rosso en uitgelezen Likeuren.

In ZANDVOORT verkrijgbaar bij:
Wijnhandel LEFFERTS, Zeestraat 44, telef. 22-54.
HOOIJ'S Wijnhandel, Potgieterstraat 26 hoek Hel-
mersstraat, tel. 3913

In BENNEBROEK verkrijgbaar bij:
STENEKER'S Wijnhandel, Zwarteweg 80-32, tele-
foon 6227.

In HAARLEM verkrijgbaar bij:
Slijterij JOS VAN BALEN, Kruisweg 15, tel. 11416

Wagenweg 14, tel. 15967
Wijnhandel E. H. J. BURGERS & ZOON, Schoter-
weg 6, tel. 56282; Tesselschadeplein 6, tel. 62408
Slijterij-Wijnhandel A. CORVER, Lange Veer-
straat 30, tel. 19889.
N.V. Wijnhuys „DE GULDE DRUTF" Grote
Markt 4, telefoon 10134.
C. van Hees, Wijnhandel „OPORTO", Zijlweg hoek
Ruychaverstraat 2, tel. 16802.
N.V. Wijnhandel W. JAGER GERLINGS v/h Fa.
J. H. Enschedé, Spaarne 86-92, tel. 10112.
Wijnhandel OKHUYSEN, Gierstraat 34, telefoon
10877-16275.
Wijnhandel „D'OUDE VOS", Kleine Houtstraat 56,
telefoon 16510.

Wijnhandel „DE ZYLPOORT", firma P. Beaufort,
Kinderhuisvest 47-51, telefoon 10717.
Slijterij J. M. VERSCHUREN, Van Oosten de

Bruijnstraat 175
HOOIJ'S Wijnhandel
Ged. Oude Gracht hoek Kleine Houtstr. 57, tel. 13676
Leidsevaart 132 hoek Leidsestraat, tel. 17993
Amsterdamstraat 64 tegenover de kerk, tel. 12612
Kleverparkweg 24 tegenover de kerk, tel. 60997
Rijksstraatweg 8 bij Soendaplein, tel. 51481
Rijksstraatweg 242 bij Jan Gijzenbrug, tel. 56757
Marsmanplein 35 Winkelcentrum Delftwijk, tel. 63301
Slijterij en Wijnhandel OLYMPIA-KELDER,

Marnixplein 21, telef. 50803
RUEPERT's Wijnhandel en Slijterij,

Kleverparkweg 21e, telef. 50299

In HEEMSTEDE verkrijgbaar bij*
Slijterij en Wijnhandel „DE KASTANJEBOOM",
Fa. H. Schouten, Binnenweg 59, telefoon 38162.

In OVERVEEN verkrijgbaar bij:
• HOOIJ'S Wijnhandel, Bloemendaalseweg 337 bij
Zijlweg, tel. 15123
„DE OUDE TOL", B. de Vries, Zijlweg 9, tel. 12089

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

zo'n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-
lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Van Dams kapsalon
zowel voor dames als heren
vanaf 15 september tot ï mei

Dinsdags de gehele dag
G E S L O T E N

KERKSTRAAT la
HALTESTRAAT 53

Dansen leren in Zandvoort?

ZOMERLUST - ZANDVOORT

Inl. en inschr.: Sig.mag. P. Kramer,
Stationsstr. 10 en maandag 11, dins-
dag 12, woensdag 13 sept. a.s. aan
de zaal.

Ie lei donderdag 14 sept a.s.

>ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Bet speciaal-
adres voor uw BRUI DS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

*MONOPOLT
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondags 12.30 evx 7 uur

VRIJDAG 8 t.e.m. ZONDAG 10 SEPT.,
Aanvang 8 uur:

Marcel Carné's ongeëvenaarde getuigenis
over jonge mensen van vandaag - Fel en
bitter - teder en menselijk! -

Morgen zijn zij
volwassen

JBoZantZ Lecaffre - Danièle Gaubert.
18 jaar.

MAANDAG 11 en DINSDAG 12 SEPT.
Aanvang 8 uur:

met een zingende Freddy Quinn in het
avontuurlijke Brazilië!

Weit ist der Weg
In kleuren. Alle leeftijden.

WOENSDAG 13 en DONDERD. 14 SEPT.
Aanvang 8 uur:

Marianne Koch - Karl Heinz Böhm

Overtreding
art. 251 bis

(Die Ehe des Dr. Med. Danwitz)
Spannende gebeurtenissen om liefde, be-
roep en huwelijk. 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 10 SEPT. 2,30 uur
Romy Schneider — Karl Heinz Böhm

Sïssi, keizerin en
moeder

In kleuren. Alle leeftijden.

*7ê# 2550

Voor

familiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg- l, telefoon 2135

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS 611
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 •
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. ?135 Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Gehoor van scholieren
werd onderzocht

Bij een onlangs ingesteld onderzoek naar de ontwikkeling van de jeugd van 12 tot 17
jaar, is ook een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de gehoorscherpte bij 1712
jonge mensen in deze leeftijd. Het onderzoek werd verricht door artsen, verbonden
aan de afdeling Gezondheidszorg van het Nederlands Instituut voor Preventieve
Geneeskunde te Leiden, in. samenwerking met de kliniek voor keel- neus en oorheel-
kunde van het academisch ziekenhuis te Leiden.

Ook de gezondheidsorganisatie voor Toe-
gepast Natuurwetenschappelijk onderzoek,
T.N.O., was hierbij ingeschakeld. Leerlin-
gen van vier scholen in het westen van ons
land waren bij het onderzoek betrokken,
een ambachts-, huishoud- en industrie-
school en een combinatie van h.b.s. en ly-
ceum. Alle leerlingen in de leeftijd van 12
tot 17 jaar die .deze scholen bezochten wer-
den op hun gehoorscherpte onderzocht.
Bleek enige stoornis op dit gebied aan-
wezig te zijn, dan werden de leerlingen nog
eens afzonderlijk uitvoerig nagekeken.

*
Het percentage leerlingen met vermin-

dering van gehoorscherpte aan één of beide
oren bedraagt op de onderzochte huishoud-
school, de h.b.s. en het lyceum ongeveer 8
percent. Op de ambachtsschool ,Js dit per-
centage bijna dubbel zo hoog, namelijk 16
percent. Gerekend naar het beroep dat
door de vader werd uitgeoefend, lag het
welstandsniveau in de gezinnen van de leer-
lingen van h.b.s. en lyceum duidelijk hoger
dan in de gezinnen van leerlingen van de
ambachtsschool. De leerlingen, van de par-
ticuliere huishoudschool die bij het onder-
zoek betrokken waren kwamen uit gezin-
nen die eenzelfde welvaartspeil bezaten als
de gezinnen waaruit de leerlingen van
h.b.s. en lyceum afkomstig waren. In het
algemeen is dit zeker niet het geval, maar
hier was een particuliere huishoudschool
bij het. onderzoek ingeschakeld.

,*- _ . __,
Een duidelijk verschil was er dus tussen

het aantal gehoorstoornissen bij de leer-
lingen van de ambachtsschool en bij de
leerlingen van andere scholen. De onder-
zoekers spreken als hun mening uit, dat
meer infecties van keel, neus en oor en
minder gelegenheid tot goede verzorging
van deze aandoeningen in de gezinnen van
minder welgestelde ouders het gevaar ver-
groten voor blijvende gehoorschade.

*
Kinderen, die noch een ambachtsschool,

noch een andere school bezoeken na hun
leerplichtige leeftijd zullen meestal afkom-
stig zijn uit gezinnen, waar het welvaarts-
peil eerder lager dan hoger zal zijn dan
dat van de leerlingen op de ambachts-
school. Gezien de overeenkomst die men
bij dit onderzoek gevonden heeft tussen
welvaartspeil van het gezin en het vóór-
komen van gehoorafwijkingen bij kinde-
ren, mag men aannemen, dat het gemid-
deld percentage gehoorafwijkingen bij
kinderen tussen 12 en 17 jaar ongeveer
10—13 percent zal bedragen, zeker een te
hoog percentage.

Wel mag verwacht worden, dat het aan-
tal gehoorafwijkingen in de toekomst iets
lager zal zijn. Zuigelingen en kleuters met
oor- en keelafwijkingen worden nu in alle
milieus beter behandeld dan voorheen, blij-
vende gehoorbeschadigingen zullen dus
minder voorkomen. Daar komt nog bij dat
een deel van de thans onderzochte kinde-
ren in de oorlog is opgegroeid, toen de be-
handelingsmogelijkheden in elk opzicht
reeds minder waren.

Van de l miljoen personen tussen 12 en
17 jaar in ons land zullen 100.000 een ge-
hoorverlies hebben, indien men de gevon-
den cijfers bij de 1712 onderzochte leerlin-
gen over het totaal aantal jeugdigen be-
trekt. Bij 80.000 van hen ligt het gehoor-
verlies in het spraakgebied. Zeker 30.000
jeugdige personen ondervinden hinder en
handicap van dit gehoorverlies. De moraal
is, dat goede behandeling van keel-, neus-

Dodelijk ongeval

In de nacht van vrijdag op zaterdag is op
de Zandvoortselaan een scooter in botsing
gekomen met een personenwagen.-De be-
rijder van de scooter, de 24-jarige F. P. M.
Grappenhaus uit Bennebroek is na de bot-
sing in een Haarlems ziekenhuis overleden

De bestuurder van de auto, een 24-jarige
magazijnchef uit Haarlem, werd door de
politie aangehouden. De politie in Zand-
voort verzoekt getuigen van het ongeval
zich met haar in verbinding te stellen.

en oorafwijkingen bij zuigeling en kleuter
beschadiging van het gehoor op latere
leeftijd kan. voorkomen. De ervaring leert,
dat reeds op de lagere school kinderen met
slecht gehoor snel achterkomen bij kinde-
ren die beter horen.

Roeiwedstrijden van Z.R.B.
Zondagmiddag organiseerde de Zandvoort-
,se Reddings Brigade onderlinge roeiwed-
strijden waaraan door zes ploegen werd
deelgenomen. De wedstrijden vonden plaats
voor de rotonde.

De roeiers moesten een volledig uitge-
ju&te vlet naar het water dragen, vijfhon-
derd meter roeien naar een in zee ver-
ankerde boei en weer terug. Hierna
moest de vlet weer op het strand worden
gedragen. Het bleek geen eenvoudige op-
gave, maar in het algemeen brachten de
roeiers het er goed af.

De volgende deelnemers vielen in de prij-
zen (medailles): 1. H. Castien, C. Koper,
T. de Roode en R. Vos; 2. Echtpaar van
Keulen, T. van Soolingen, T. Koekefc: en D.
Schoemakers; 3. J. van der Mi je Jr, mej.
van Staveren, M. P. F. Joustra, Aug. van
der Mije en KI. van der Mije.

Boekaniers anno 1961
Ongrijpbaar voor de wet

Wie op een he'dere dag vanaf de Scheveningse boulevard zeewaarts kijkt kan bui-
tengaats de masten zien van het radioschip Veronica. Maar er hangt, figuurlijk ge-
sproken, veel mist rond deze oude tweemaster, die al meer dan een jaar aan de
vier zware ankerkettingen op de golven rijdt. De — onbekende — vlag van het
schip ligt in een kast onder in het schip. Er zou een oorlogsbodem aan te pas moe-
ten komen om die tevoorschijn te halen. Veronica, geleid door een groep zaken-
lieden in Hilversum en Den Haag, stuurt iedere dag radioprogramma's de lucht in,
doorschoten met reclameleuzen voor koelkasten, grammofoonplaten, tv's, auto's
en fietsen. De exploitanten krijgen de hoge kosten van het drijvende zendertje, dat
sterk genoeg is om een goed deel van de Randstad Holland te bereiken, gcmakke-
lijk uit de opbrengst van de reclameboodschappen, die duur worden betaald.

Techniek bracht overwinning
Zandvoortmeeuwen won eerste competitiewedstrijd

. met 4-0

De eerate ontmoeting in de competitie 1960-'61 is voor Zandvoortmeeuwen in een zege
geëindigd. J.l. zondag versloeg het elftal op de grasmat aan de Vondellaan J.S.V.
uit Jutphaas met de overtuigende cijfers. 4—0.
Evenals in de oefenwedstrijd tegen W.F.C, uit Wormerveer van 3 september j.l., lag
het zwaartepunt van de wedstrijd in de eerste helft. Zandvoortmeeuwen ontplooide
in dit gedeelte van de ontmoeting vaardig en intelligent aanvalsspel, waarop de tegen-
stander het antwoord schuldig bleef.

Het tempo van de wedstrijd van j.l. zon-
dag was vrij hoog en Zandvoort liet J.S.V.
bijna geen tijd om op adem te komen. Drie
van de vier doelpunten werden in de eerste
drie kwartier van de wedstrijd gescoord.
Na het vierde doelpunt, in de tweede helft,
nam het tempo zienderogen af en ging
Zandvoort zich toeleggen op het consolide-
ren van" de winst.

Direct na de aftrap ging het leer in de
richting van de veste van J.S.V. Vijf mi-
nuten later werd het eerste doelpunt gebo-
ren. Jan Visser speelde de bal met een
handige ' voetbeweging voor de benen van
de vrijstaande Oosterbaan (ingevallen voor
Keiler). Zonder aarzelen schoot de laatste
bijzonder hard langs doelman van Straa-
ten. l—0.

Deze voorsprong scheen J.S.V. te prik-
kelen. Midvoor Oosterom drong diep in de
Zandvoortse verdediging door en plaatste
keeper ter Wolbeek onverwacht voor een
moeilijk probleem. Deze slaagde er echter
in de kanonskogel van de voet van de mid-
voor tot een hoekschop te verwerken. Een
benauwd ogenblik in die twaalfde minuut!

Beide J partijen waren nu afwisselend in
de aanval, zij het dat de betere techniek
Zandvoort steeds weer in staat stelde J.S.V.
zijn wil op te leggen. In de 30e minuut
van de wedstrijd bezweek de achterhoede
van J.S.V. voor dit overwicht van de

Meeuwen. Keesman scnoot het leer on-
houdbaar langs keeper van Straaten. 2—0.
Even voor het ingaan van de rust moest
de defensie van de gasten opnieuw capitu-
leren. Nu voor een kopbal van Visser, die
van Straaten niet meer kon bereiken.

Drie minuten na het begin van de twee-
de helft werd het vierde en laatste doel-
punt gemaakt. ZandvoorT kreeg een 'vrije
schop toegewezen die door Keesman werd
genomen, maar door Oosterbaan afge-
werkt. Hij kwam met de bal achter de
doelman van J.S.V. terecht.. 4—0. Na dit
spectaculaire doelpunt was de vaart er uit.

De aanvallen van de kustbewoners wer-
den minder frequent en ook minder fel.
Zandvoort toonde zich tevreden met het
resultaat. De voorhoede van J.S.V. maakte
van het freewheelen van de Meeuwen ge-
bruik het vuur te openen op de achterhoede
van de thuisclub. De verdediging liet zich
echter niet imponeren. Ook aan de zijda
van J.S.V. bleek óe verdediging paraat. In
de voor Zandvoort zo voordelige situatie
kwam geen verandering meer.

De kustbewoners kunnen op een verdien-
de zege terugzien.

De opstelling van Zandvoortmeeuwen
zag er volgt uit: ter Wolbeek; Stobbelaar,
Water; Bruijnzeel, Kerkman, Schilpzand,
Plaisir, Visser, Koper, Oosterbaan en Kees-

Het is een avontuurlijke manier van za-
zaken. doen. Uniek voor Nederland, maar
niet voor Europa. Voor de kust van Dene-
marken ligt het Radiostation Mercur, voor
de kust van Zweden zendt de Radio Nord.
Op mysterieuze wijze werd enige tijd in
de haven van Rotterdam omgesprongen
met de coaster Lucky Star. Beweerd werd,
dat op dit schip eveneens een zender zou
worden aangebracht, ook al bestemd voor
Denemarken. Het werd duidelijk, toen het
schip, onder andere naam, de haven ver-
liet, bestemming Beiroet. Het was eigen-
dom geworden van de „Danish commercial
radio company".

Radio Veronica is een kleine onderne-
ming vergeleken bij de drijvende stations
in de meer noordelijke wateren. Zoals Ra-
dio Nord aan boord van de Duitse kust-
vaarder „Bon Jour", die even buiten de
Zweedse territoriale wateren ligt te dobbe-
ren. De eigenaar is de in Zweden wonende
Fin, Jack S. Kotsjak. Met de „Bon Jour"
steekt Kotsjak ieder jaar twaalf percent
van het totale Zweedse reclame-budget In
z'n zak.

Met dergelijke financiële mammoets kan
Radio Veronica zich niet meten. Toch heeft
het Nederlandse schip wel iets gemeen
met de Noordelijke collega's.. In Zweden
beluistert de officiële radio met argusoren
de programma's van „Radio Nord". Een
opinieonderzoek wees uit, dat radibluiste-
raars in Stockholm hun ontvanger niet
meer afstemden op de officiële zenders,
maar op 't voor de kust dobberende Duitse
coastertje, dat almaar lichte muziek en
populaire programma's uitzendt. De direc-
teur van de Zweedse radio drong er bij de
regering op aan maatregelen te nemen. Hij
heeft nu verzocht zelf een derde program-
ma te mogen beginnen om de concurrentie
vol te kunnen houden. De regering luister-
de. Al het mogelijke werd geprobeerd om
de uitzendingen van het radioschip illegaal
te maken. Maar de exploitanten kropen
telkens door de mazen van het wettelijk
gespannen net. Dikwijls op het nippertje.
Er is nu in Zweden een commissie be-
noemd, die nog eens haarfijn uit moet plui-
zen wat er nu eigenlijk tegen de onder de

af.
Publiek heeft recht op duidelijke taal

Nou, "vrienden, 't is weer raak geweest. De zegt dat Ajax en GVAV niet weten wat heid. De jongens in het veld maken er
voetbal heeft zondag j.l. gerold, het voet- sportiviteit is en dat moet je weten, want Frans boksen van, de mensen langs de
taal is gespeeld en de mensen, die er bij anders kan je niet verliezen. Een logische lijnen gaan zich met de jongens binnen de
betrokken zijn geweest, zitten nu hun won- redenering, vrienden. Om verlies te dragen, lijnen bemoeien en dan gaan ze maar
den te likken. Dit moet helaas letterlijk moet je ergens zelfbeheersing en fatsoen smijten met zand en grint en zitkussentjes.
worden opgevat na de wedstrijd Ajax-G.V. hebben. Met het tegenwoordige voetbal, Tante Agaat heeft mij het hele verslag
A.V. die in Amsterdam de gemoederen dat betaald wordt, is er voortdurend narig- van de veldslag voorgelezen en ik moet
" . . _ . . . toegeven dat het bloed mij naar de konen

werd gejaagd van schaamte en veront-
waardiging. Bovendien stond er een be-
schamende foto bij: opgewonden kereltjes,
druk met elkaar redekavelend over de toe-
stand, een vent, die z'n wang vasthoudt,
omdat-ie daar een flinke dreun op had ge-
kregen, een van pijn krimpende keeper,
een dikke Amsterdammer, die het veld op
komt wandelen en een „bezwerende" sup-
poost, die de dikkerd het veld af wil stu-
ren. Tante snoof boos toen ze hot verslag
had gelezen. „En boven dat alles staat:
ERE-DIVISIE", zei ze minachtend.

Het beroerde is dat de lieden nog slecht
boksen ook. Ze geven elkaar nog niet
eens zo'n hijs, dat ze uitgeteld worden. Als
dan het publiek zich snel omschakelde, kon
het althans nog getuige zijn van een aar-
dige ontmoeting op de vuist. Maar niets
van dat alles. De hele troep staat te bek-
vechten als schooljochies en daartussen-
door de scheidsrechter, die alles binnen do
perken van het reglement wil houden, wat

flink heet heeft gemaakt. Tante Agaat
heeft er schande van gesproken. En dat
wil wat zeggen. Als ze zich 's maandags
mopperend in haar krant terug trekt, kan
iedereen er verzekerd van zijn, dat iets
haar dwars zit. Nu dat was dan ook zo. Ze
zat te turen op de sportpagina (wat haar
niet gauw overkomt) en ze mompelde aller-
lei lelijke woorden. Ik luisterde eerst niet
al te oplettend, want dat is natuurlijk on-
beleefd, maar later kon ik er niets aan
doen, toen ze hardop het woord „schur-
ken" liet vallen. Ik informeerde naar de
reden van haar boosheid en dacht dat ze
wel de mislukte toto zou bedoelen. Want
die was — wat ons betreft — weer goed
slecht geweest. Voor de statistiek: Onze
vier kolommen luidden: 4-4-8-6. Allemaal
te weinig. Maar tante Agaat vertelde me
dat ze het verslag van de vechtpartij Ajax-
GVAV had gelezen. Dat zat haar niet lek-
ker. Niet zo zeer het verslag, als wel de
wedstrijd. Ze is van mening dat er hier in
Nederland niet al te best voetbal wordt
gespeeld. (Je staat er voor dat ze zulke
duidelijke meningen heeft over dingen,
waarvan je denkt dat ze er geen verstand
van heeft). En als dat voetballen de jon-
gens hier niet zo goed lukt, zegt ze, moe-
ten ze niet nijdig worden als ze verliezen.
Uit het recente verleden woet u, vrienden,
dat tante heel 'wat weet over de psyche
van de mensen. En vooral de zieleroerselen
van jongelui heeft ze aardig door. (Dat
heb ik l ondervonden, zoals U weet). Zij

In de aanval.

hem meestal niet meer lukt met zulke
pummels.

Ik vind voetballen best en boksen ook.
Maar ze moeten ons duidelijk laten zien
wat ze aan het doen zijn. (Ook al wordt
het slecht gedaan).

Tante let nu eenmaal op dit soort dingen.
En ik ook. Ze heeft me gevraagd of ik dit
goed wil laten uitkomen in de krant. Nou
ja.

BARTJE.

vlag van Nicaragua varende zender kan
worden gedaan.

Ook radio Veronica heeft het niet ge-
makkelijk gehad. De PTT heeft in de aan-
vangstijd herhaaldelijk beslag gelegd op
de zender. Dank zij 'n list slaagde Veronica
er in met zender en al toch buitengaats te
komen en het anker buiten de territoriale
wateren voor Scheveningen uit te werpen.
Toen volgde echter een boycot op het ver-
voer. De scheepvaartinspectie keurde de
boot af waarmee de verbinding met de
vaste wal werd onderhouden. Het schip
zelf is namelijk te klein om als studio te
dienen. Alle programma's worden in een
Hilversumse villa op de band opgenomen
en dan per boot naar het radioschip ge-
bracht. Een tijd lang moest dit via IJmui-
den met een kleine motorbark gebeuren.
Zo'n overtocht was dikwijls een hachelijk
avontuur doordat het schip, dat clandestien
gecharterd werd, dikwijls nauwelijks zee-
waardig was. De overtocht duurde zo'n uur
of vier. Aan die perikelen is nu een einde
gekomen, doordat de directie eindelijk een
geschikte boot in Scheveningen heeft ge-
vonden, die wel gebruikt mag worden.

Hoe streng de Nederlandse PTT rea-
geert op verhalen over zenders, die voor
commerciële doeleinden de zee op worden
gestuurd, blijkt uit het snelle ingrijpen in
het geval van de Lucky Star. Deze oude,
in Stadskanaal gebouwde coaster, die nau-
welijks 170 ton meet, is, volgens de geruch-
ten omgebouwd tot een zendschip, bestemd
voor Denemarken. De PTT heeft een inval
gedaan, maar op de Lucky Star niets ge-
vonden, dat op een zender leek. „Klopt", zei
Knudsen, een der topmannen van de orga-
nisatie, „die krijg je toch nooit te zien".
De Deen was van plan de zender pas over
te brengen als het schip in volle zee was.
Er was geen enkele instantie in Nederland,
die kon beletten, dat het schip Rotterdam
verliet. De eigenaar heeft voor het schip,
welks naam veranderd is in „Nisma-Al-
Hazz'. een Libanese vlag gekregen.

Gezegd wordt, dat do zenders „Radio
Nord" (Zweden) en „Radio Mercur" (De-
nemarken) proefkonijnen zijn.

De exploitanten, die steeds verder willen
gaan, zouden met hun programma's eigen-
lijk willen bekijken of er ook een kans is
voor een nieuwe vorm van etherpiraterij,
het vrije commerciële tv-station. Televisie-
zenders zouden óf aan boord van een schip
óf in vliegtuigen kunnen worden gebouwd.

De Amerikanen, die ook Kotsjak mot
zijn Radio Nord hebben geholpen, zouden
hier grote belangstelling voor hebben. En
daarbij wordt ook aan Nederland gedacht.
Onbekend met de plaatselijke situatie heeft
de leiding van een groot Amerikaans radio-
en televisiestation het plan geopperd in
Zuid-Nederland een commerciële zender
voor tv-programma's te bouwen. Volgens
informaties zou men bereid zijn hier mil-
joenen dollars te investeren. De Nederland-
se regering wil dergelijke concessies cch-
ter alleen aan één Nederlandse organisatie
verlenen. Maar wat is er tegen te doen als
ondernemende radio- en tv-mensen een
schip voor de kust laten drijven, waarop de
zender gemonteerd is? Technisch schijnt
een dergelijke onderneming al mogelijk te
zijn.

E.H.B.O.-cursus

De afdeling Zandvoort van het Nederlandse
Rode Kruis organiseert, evenals voorgaan-
de jaren, in het winterseizoen een E.H.B.O.
cursus. De cursus, die onder leiding staat
van dr. P. Flieringa, start donderdag 5
oktober a.s. in hotel C. Keur. Voor de E.H.
B.O.-lessen kan men zich opgeven bij de
heer A. Loos, J. P. Heyeplantsoen 4 en aan
hot secretariaat, Oranjestraat 14.



Mobiër verkeer sonderwij a
Verleden week heeft het Verbond voor
Veilig Verkeer vijf mobiele verkeersscho-
len in bruikleen gekregen van een grote
oliemaatschappij.

ledere school omvat een trekker-woon-
wagen. voor twee instructeurs en een aan-
ha'nger- met ' lesmateriaal, bestaande uit
hekken, trapauto's, fietsen, verkeers-
borden en verkeerslichten. Met dit mate-
riaal kan een verkeersplein van dertig bij
dertig meter met alle gewenste verkeers-
situaties worden gevormd. Het is de be-
doeling aan leerlingen van de derde en
hogere klassen van lagere scholen prac-
tische lessen te geven.

De tournee van de wagens door het land
begint op 19 september in Leeuwarden.

* i
Het hoofdbestuur van het Verbond voor

Veilig Verkeer heeft de minister van Ver-
keer en Waterstaat verzocht een wijziging
van het derde lid van artikel 40 van het
Wegenverkeersreglement te bevorderen.
Hierin worden voetgangers verplicht tij-
dens duisternis buiten de bebouwde kom
op wegen zonder voetpaden uiterst links
te houden om niet het gevaar te lopen door
achteropkomend verkeer te worden aan-
gereden. Het verbond stelt voor, dit thans
óók verplicht te stellen binnen de bebouw-
de kommen.

In een toelichting zegt het verbond, dat
het op het platteland vaak voorkomt dat
tot één gemeente behorende dorpskernen
worden verbonden door wegen zonder voet-
en fietspaden. Deze wegen zijn in niets te
onderscheiden van buiten de bebouwde
kommen gelegen wegen.

Tennisclub „Zandvoort"
J.l. zondag werden de laatste wedstrij-

den gespeeld voor de clubkampioenschap-
pen 1961 van T.C.Z.

In de halve finale Heren A versloeg P.
Hassink de heer L. Gerritsma met 6-3, 4-6,
7-5; E. Barten won van de heer J. Brands-
ma met 7-5, 0-6, 6-2.

De finale tussen F. Hasink en E. Barten
was bijzonder spannend. Op fraaie wijze
wist F. Hassink deze eindstrijd te winnen
(7-5, 0-6, 6-1) en prolongeerde daarmede
zijn kampioenschap.

Bij de dames versloeg mej. J. Smids in
de halve finale mevr. A. Wilhelm met 6-4,
2-6, 6-1 terwijl mevr. W. Venekamp mej.
A. Eizema uitschakelde (6-2, 6-2).

Kampioene werd mevr. W. Venekamp
door een prachtige overwinning op mej. J.
Smids (6-2, 2-6, 6-4).

Mej. M. Blom versloeg in de dames „B"-
ronde mevr. N. v.d. Boogaard waarmede
zij beslag legde op de eerste plaats.

Bij de Heren „B" bleek C. v.d. Vorm
sterker dan A. Lenselink. Hij zegevierde
met 6-3, 6-3.

De uitslagen luiden:
Dames A, halve finale: mej. J. Smids-
mevr. A. Wilhelm. 64, 2-6, 6-1; mevr. W.
Venekamp-mej. A. Eizema 6-2, 6-2.

Finale: mevr. W. Venekamp-mej. J.Smids
6-2, 2-6, 6-4. Mevr. W. Venekamp club-
kampioene 1961.

Heren A: halve finale: F. Hassink- L.
Gerritsma 6-3, 4-6, 7-5; E. Barten-J.
Brandsma 7-5, 0-6, 6-1..

Finale: F. Hassink-E. Barten 7-5, 0-6,
6-1. F. Hassink clubkampioen 1961.

Dames B: halve finale: mej. M. Blom-
mej. H. Venekamp 6-1, 8-6; mevr. N. v.d.
Boogaard-mej. H. Jochems 6-1, 6-1.

Finale: mej. M. Blom-mevr. N. v.d. Boo-
gaard 6-2, 6-3.

Heren B, halve finale: C. v.d. Vorm-S.
Blom 6-2, 6-4; A. Lenselink-G. Sabbé 2-6,
6-4, 6-4.

Finale: C. v.d. Vorm- A. Lenselink 6-3,
6-3.

Avondrit van M.C.Z.
De motorclub „Zandvoort" begint het win-
terseizoen met een korte avondrit op zater-
dag 16 september. Er zal een traject wor-
den uitgezet van 35 kilometer en de start
vindt plaats van 21 uur af bij paviljoen
„De Vijverhut" in Zandvoort.

Deelname staat open voor motoren,
scooters en auto's. De gemiddelde snelheid
voor de rit is vastgesteld op 24 km/u.

P. V. „Pleines"
De P.V. „Pleines' hield afgelopen zondag
een wedvlucht vanaf Mons, afstand 217 km
Gelost om 8.30 uur, arriveerde de eerste
duif om 10.59 uur.

A. Dorsman l, 2, 10.
C. Visser 3, 4, 7.
K. Driehuizen 5, 9.
Jb. Koper 6, 8.

Ranglijst voetbalcompetitie
De stand in afd. West, 2e klas B,

als volgt uit:
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 0 0
1 0 0

TYBB
Zandvoortm.
Zeeburgia
Amsvorde
Watergraafsm.
H.B.C.
R.K.A.V.I.C.
Aalsmeer
Celeritudo
Baarn
J.S.V.
Schoten

O O
O O
O O

ziet er

5—0
4—0
1—0
3—1
3—2
1—1
1—1
2—3
1—3
0—1
0—4
0—5

MET EN ZONDER LEESBRIL
Romans
Blaman - Op leven en dood.
Mares - Wie werpt de steen?
Searls - X. F., de roman van een testpiloot
Walle, van de - De muggen van San An-
tonio.
Dayan - New face in the nürror.
Saint-Exypery - Vol de nuit.
Ontwikkeling'slectuur.
Baumann - De wereld der farao's. 1961
Jonckheere - Raymond Brulez. 1961
Duursma - Erfelijkheidsleer. 1961

o.l.v. Gloria <& M.Tachernoff - J. L. Zielstra
Wagenweg 208, Haarlem, tel. 19988

BALLET - BE^GÏNGSKUNST - FOXTROT - CHA-CHA - JIVE etc.
Volwassenen-, kinder-, kleuterclubs - Scholieren-, jongelui-, echtparenclubs
Deze lessen worden óók gegeven in r

GEMEENSCHAPSHUIS ZANDVOORT
Inl. en aanmelding: woensdag 13 september 3-4 en 7-8 uur in Gemeenschapshuis
of via Wagenweg 208, Haarlem, telefoon 02500-19988. , ^

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,-.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
eelf nog 8 dagen proefwas-

.aen en,., geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

Gramofoonplatenfabriek N.V. Bovema
vraagt voor spoedige indiensttreding

Gramofoonplatenpersers
De mogelijkheid voor seizoendienstverband
is aanwezig. Wij bieden U een prettige
werkkring in een modern bedrijf.
Bedrijfskleding wordt gratis verstrekt.
Vrije zaterdag.
Aanmelden dagelijks van 8 tot 5 uur
Blekersvaartweg 45, Heemstede.
.Tel. 02500-37084

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 10 t.m. 18 sept.

Poelier Brandjes
HALTESTRAAT 34 - TEL. 2025

Noordhollands Philharmonisch Orkest
Grote of Sint Bavokerk Haarlem

donderdag H september - 8.15 uur

ZESDE ZOMERCONCERT
Dirigent: MARINUS ADAM
Solist: JO JUDA - viool

Programma: J. C. Bach - Sinfonia in Bes;
Bruch - Vioolconcert;
Schubert - Onvoltooide symfonie

Entree ƒ l,- (a.i.) Kaartverkoop Alphenaar
Kruisweg 49, Haarlem, tel. 10125

Dansen leren in Zandvoort ?

ZOMERLUST - ZANDVOORT

Inl. en inschr.: Sig.mag. P. Kramer,
Stationsstr. 10 en maandag 11, dins-
dag 12, woensdag 13 sept. a.s. aan
de zaal.

Ie les donderdag 14 sept a.s.

Italië zegt "proost'
met

STOCK BR/VNDY '84

de wereldvermaarde Brandy

U drinkt het "puur", ook als pousse-café,
of als long drink met soda, cola of tonic.

Per fles van
0.7 liter

15.-

•• . V-^W- ïV - ',-~• \**3r--••,?. -. -

STOCK
l tal ia

STOCK is het Italiaanse wereldmerk voor Brandy 'S'
Vermouth, Aperitivo Rosso en •uitgelezen Likeuren

In ZANDVOORT verkrijgbaar bij:
Wijnhandel LEFPERTS, Zeestraat 44, telef. 2364.
HOOIJ'S Wijnhandel, Potgieterstraat 26 hoek Hel-
mersstraat, tel. 3913
In BENTVELD verkrijgbaar bij:
Wijnhandel VAN HUYSTEE, Zandvoortsel. 373,
Bentyeld-Aerdenhout, tel. 41368
IN BEVERWIJK verkrijgbaar bij:
Slijterij Wijnhandel DE WIT-GELDERMAN,
Romerkerkwbg 15, tel. 3782.

In BENNEBROEK verkrijgbaar bij:
STENEKER'S Wijnhandel, Zwarteweg 30-32, tele-
foon 6227,

In HAARLEM verkrijgbaar bij:
Slijterij JOS VAN BALEN, Kruisweg 15, tel. 11416

Wagenweg 14, tel. 15967,
Wijnhandel E. H. J. BURGERS & ZOON, Schoter-
weg 6, tel. S6282; Tesselschadeplein 6, tel. 62408
SlijteriJ-Wijnhandel A. OORVER, Lange Veer-
straat 30, tel. 19889.
N.V. Wijnhuys „DE GULDE DRUYF" Grote
Markt 4, telefoon 10134.
C. van Hees.v Wijnhandel „OPORTO", Zijlweg hoek
Ruychaverstraat 2, tel. 16802.
N.V. Wijnhandel W. JAGER GERLINGS v/h Fa.
J. H. Enschedé, Spaarne 86-92, tel. 10112.

Wijnhandel OKHUYSEN, Glerstraat 34, telefoon
10877-16275.
Wijnhandel „D'OUDE VOS", Kleine Houtstraat 56,
telefoon 16510.
Wijnhandel „DE ZYLFOORT", firma P. Beaufort,
Kinderhuisvest 47-51, telefoon 10717.
Slijterij J. M. VERSCHUREN, Van Oosten de

Bruijnstraat 175
HOOIJ'S Wijnhandel

Ged. Oude Gracht hoek Kleine Houtstr. 57, tel. 13676
Leidsevaart 132 hoek Leidsestraat, tel. 17993
Amsterdamstraat 64 tegenover de kerk, tel. 12612
Kleverparkweg 24 tegenover de kerk, tel. 60997
Rijksstraatweg 8 bij Soendaplein, tel. 51481
Rijksstraatweg 242 bij Jan Gijzenbrug, tel. 56757
Marsmanplein 35 Winkelcentrum Delftwijk, tel. 63301
Slijterij en Wijnhandel OLYMPIA-KELDER,

Marnixplein 21, telef. 50803
RUEPERT's Wijnhandel en Slijterij,

Kleverjparkweg 21e, telef. 50299

In HEEMSTEDE verkrijgbaar bij*
Slijterij en Wijnhandel „DE KASTANJEBOOM",
Fa. H. Schouten, Binnenweg 59, telefoon 38162.
In OVERVEEN verkrijgbaar bij:
HOOIJ'S „ Wijnhandel, Bloemendaalseweg 337 bij
Zijlweg, tel. 15123
„DE OUDE TOL", B. de Vries, Zijlweg 9, tel. 12089

TIEN RIJLESSEN (a 60
min.) voor ƒ47,50 of ƒ6,50
p.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen gratis. Theorielessen
m. verkeersfilm. Erk. Rij-
school ,fte Combinatie",
Sruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon 02500-10008.

Ilieuws voor
Zandvoort
Een vakkundige opleiding
voor Uw rijbewijs onder1

deskundig toezicht. Gedipl.
en Erkende rijschool. Gratis
lalen en. brengen. Gratis
theorie met film in Zand-
voort. 'Na het behalen van
uw rijbewijs helpen wij U
aan elk gewenst merk auto
alsmede'aan een goedever-
zekering en eventueel ge-
makkelijke betaling.

1 ' r
Uw adres vanaf vandaag is

bijschool, Weltevreden'
Zandvoort Dr. Smitstraat 8
Tel.02507-2851, b.g.g.Haar-
.em, "Pieter Kiesstraat 9
Tel. 02500-21240

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterd. 16 sept., 8.15 u.
De wereld van

Cilly Wang
Dansparodieën.

Zondag IV sept., 8 uur
Toneelgroep „Theater"

Meneer Topaze
Vrijdag SS sept., 8 uur

Een .avond met
Max Tailleur.

Pr.: ƒ, 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

KOOPT' BÏJ DE VAKMAN
Ronde tafel ƒ '59,-
Eethoek (ronde tafel,

4 stoelen) ƒ215,-
Bankstel ƒ325,—
Bergkasten ƒ159,—
Gemakkelijk te betalen.

Ook voor stofferen en
behangen het beste adres
Woninginr. HEEMEYER
v. Ostadestr. 7a, tel. 3116

rhythmische
gymnastiek
ichtend-; midd.- en avond-
clubjes i m. brillante piano-
begeleiding.
GYMNASION
[ules Kammeij er
Adr. Pauwl. 29, Heemstede
Telef. 39380.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur' van nieuwe Opel
Rekords 'en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

I/FI n oiiest°°k-
ItL" demonstratie
Schoterweg 34 - Haarlem
Wasmachines of combinatie

Demonstratie bij u thuis
zonder enige verplichting.
Uw" oude wasmachine heeft
nog steeds een hoge inruil-
waarde.
Vraagt inlichtingen bij onze
„VELO"-vertegenwoor<jiger
ZEESTR.37 ZANDVOORT

D
TE KOOP: PHILIPS RA-
DIO, prima spelend, Uiter-
ste prijs ƒ 50,-, gr. model.
v.Lennepweg 61z, na 18 u.

HUIS TE KOOP GEVR.
in Zandvoort, event. mooie
woning in Amsterdam be-
schikbaar. Gaarne prijs en
ligging aan Anva, Roose-
veltlaan 186, Amsterdam.

Aang. TELEVISIE merk
Grundig. Dr. Kuyperstr. 9
Tel. 4030.

90% Hypotheek
aang. door levensverz.mij
Postbus 16, Overveen.

T E K O O P : wegens
emigratie: 4 KAMERFLAT
(Karel Doormanstr.) aan
de boulevard met vrij uitz.
op zee. Vraagprijs ƒ 45.000
Inl. fa. J. H. F. Schopman
& Zn., Frederikspl. 47-49,
Amsterdam, tel. 020-246101

Notarissen J. de Reede en
J. Brants te Haarlem zul-
len op donderdag 28 sept.
1961 des n.m. na 2 uur in
het Notarishuis, Bilderdijk-
straat l, Haarlem, in het
openbaar verkopen, ten ver-
zoeke van de familie Drie-
auyzen:
I. Een strook grond (gro-
tendeels pad) gelegen te
Zandvoort tussen de Tram-
straat en de Herenstraat
en achter de percelen Gr.
Krocht nrs. 9 t/m 27, kad.
sectie C nr. 5151 groot 2.80
are; te veilen in 9 kavels
en daarna gecombineerd.
II. Een perceeltje grond
a.d. Tramstraat te Zand-
voort, kad. sectie C nr.2114
gr. 15 ca, (in gebruik b.d.
eigenaar v.d. perc. '.Grote
Krocht 5 en 7).
Aanvaarding b.d, betaling,
welke uiterlijk 9 november
a.s. moet plaatsvinden. Inl.
b.d. notarissen, Ged. Oude
Gracht 82, tel. 02500-13860

ZEEZEILBOOTJE te koop
met toebehoren, Pel. Vuur-
boetstraat 8rd tel. 2632

TE KOOP GEVR. voor ge-
zin van 3 volw. pers. een
4- of 5-KAMERFLAT of
VRIJ HUIS m. gar. Br. nr
7001 bur. Zandv. Crt.

TE KOOP: l VROLINCK
HETELUCHTKACHEL
Telef. 2266

GEVR. voor schoonhouden
van kantoor (2x p.w. pl.m.
li/z uur) WERKSTER
Ing. bur. N.V. Goedkoop,
Thorbeckestr. 16 tussen 9
en 5 uur.

KINDERWAGEN
TE KOOP, Vondellaan 8

HUIS met garage
te koop gevraagd
Br. nr. 6903 bur. Zdv. Crt

Te koop: 3-KAMERFLAT
ïri' Zandvoort-zuid, c.v., ge-
stoff., met bergruimte, blij-
vend vrij uitz. over de dui-
nen. Pr. ƒ 29.000,—. telef.
3389.

GEVR. een ruime gestoff.
ZIT - SLAAPKAMER met
voll. pension voor oudere
heer. Br. nr. 7002 bur. Z.C.

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

met advertenties in de

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg l
Telefoon 2136

AANGEBODEN: prima droge.

Opslagruimte
zeer geschikt voor strandstoelen of anders-
zins. Te bevr. bij N.V. Bloembollenkwekerij
en handel v.h. Q van den Berg &' Zonen,
Herenweg 147, Heemstede Tel. 02500-38381

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

42212 (02500) Garage' Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Borlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De O«de Tijd", antiek, in- en ver-
) koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,Jtiriko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
j. Courant, Achterweg !•

_ _ _ - ^__________

Daar kunt u heen
Monopole

dinsdag 18~sept., 8 uur film: „Weit ist der
', weg."

Woensdag IS en donderdag H sept., 8 uur:
film „Overtreding art. 251 bis".

1 Stadsschouwburg
Dinsdag IS sept., 8 uur: Toneelgroep The-
, ater met „Speelgoed op zolder'.

s Grote of Sint Bavokerk - Haarlem
Donderdag 14 sept., 8.15 uur: Zesde zomer-
J concert.
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ZANDYODRTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 52 33'44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

GEVOLG VAN DISCUSSIES

Suggesties en verlangens
in structuurnota „Noordhollands-Noorden"

In 1959 en 1960 nam een aantal personen uit overheidskringen en het bedrijfsleven
deel aan een discussie in de Volkshogeschool te Bergen (NH) over de nabije en
toekomstige ontwikkeling van Noordhollands noorden.
Onder dit noorden wordt verstaan het gehele gebied boven het Noordzeekanaal, met
uitzondering van Amsterdam-Noord en de industriegebieden van Zaanstreek en
IJmond.
Tijdens de discussie werd de wens naar voren gebracht de problemen nader te
bestuderen en in een rapport vast te leggen.
Er werd een commissie samengesteld uit de deelnemers aan de bijeenkomsten. Na.
een jaar werken heeft deze commissie rapport uitgebracht, neergelegd in de „struc-
tuurnota Noordhollands-Noorden."

In het voorwoord wijzen de samenstellers
er met nadruk op dat de nota geen weten-
schappelijk werkstuk is, maar een poging
tot bezinning op de vraagstukken rond
dit voor het Westen van ons land zo be-
langrijke gebied. Een korte samenvatting
van de belangrijkste facetten die in de
nota aan de orde worden gesteld, laten wij
hieronder volgen.

Het economisch beleid ten aanzien van
Noordhollands noorden, dient, aldus de
structuurnota voor dit gebied, erop gericht
te zijn, het evenwicht te bewaren of te
herstellen tussen de aanwezige beroeps-
bevolking en de werkgelegenheid, zodat de
pendel over te grote afstand wordt voor-
komen of tegengegaan. Dat de bevolking
in het zuidelijk deel van dit gebied in
overwegende mate werkgelegenheid vindt
in de randstad is aanvaardbaar; als gevolg
hiervan zijn Purmerend en Noord-Kenne-
merland wooncentra van de randstand.
Verkitting van deze centra moet worden
voorkomen, terwijl het gebied stedebouw-
kundig fris, open en leefbaar gehouden
moet worden. Ten behoeve van de werk-
gelegenheid ter plaatse en voor een betere
spreiding van bevolkingscentra is het drin-
geud gewenst, de „kop" van Noord-Hol-
land tot probleemgebied te verklaren, op-
dat een snellere en harmonische ontplooi-
ing kan worden bevorderd. Alleen op deze
wijze lijkt het mogelijk op korte termijn
tot een verantwoord industrialisatiebeleid
te komen en tot een effectieve behandeling
van de agrarische en recreatieve vraag-
stukken en de problemen op het gebied
van wonen en verkeer.

Primair dient men Hoorn, Alkmaar en
Den Helder als hoofdkernen tot expansie
te brengen, waarbij Alkmaar aandacht
verdient als cultureel en verzorgend cen-
trum. Stimulering van enkele kleinere ker-
nen is daarnaast gewenst voor een even-
wichtige verdeling van arbeids- en woon-
gelegenheid.

Het Balgzandplan acht de commissie
van groot belang voor de vestigingsmoge-
lijkheden van zware industrie. De nota be-
pleit in dit verband goede verbindings-
wegen, een snelle aanleg van de Coentun-
nel en IJtunnel, een forse aanpak van de
rijksweg Amsterdam-Leeuwarden, ontslui-
ting naar het oosten door een zeer snelle

aanleg van de dijk Enkhuizen-Lelystad en
goede verbindingen vanuit het noorden
met Alkmaar, Den Helder en de duin-
streek.

Omdat Noord-Kennermerland voor alles
een woonfunctie en een recreatieve functie
heeft, is naast een streekplan een recrea-
tieplan gewenst. De nota bepleit 'verrui-
ming van de strandaccommodatie, verbete-
ring van de toegangswegen tot het strand,
behoud van het ongerepte duingebied en
het projecteren achter de duinen van kam-
peerplaatsen, campings, picknickplaatsen,
bungalowkampen en beschuttende beplan-
tingen.

Het zuidelijk veenweidegebied kan in
veel omvangrijker mate worden ingescïi-i-
keld in de recreatieve verzorging van <ïe
Randstad; een hiervoor te ontwerpen 10-
cratieplan dient gericht te zijn op de var-
groting en verbetering van het plassen- en
vaartengebied voor de watersport en hen-
gelsport; betere ontsluiting voor fietser en
brommer, aanleg van beschuttende be-
planting en gelegenheid tot bouw van een-
tra voor zomerhuisjes. Dit recreatieplan
kan tevens een aantal agrarische verbete-
ringen omvatten.

Voor het noordelijk veenweidegebied
acht de nota urgent: reconstructie van de
Eilandspolder, gericht op verruiming der
. recreatiemogelijkheden, bewoningscapaci-
teit en verbetering van het agrarisch
grondgebruik; voorts bevordering van de
tuinbouw in de Beemster door vestiging
van moderne kapitaalintensieve tuinbouw-
bedrijven.

Voor de opengrondstuinbouw pleit de
nota voor verkaveling en reconstructie van
het Geesterambacht en intensivering van
de tuinbouw door middel van enige fruit-
teelt, voldoende glasteelt en vergroting van
overblijvende opengrondsbedrijven. De
voorgenomen ruilverkaveling van ,De Drie-
ban" dient uit te groeien tot een totale
streekverbetering, die ook voor „Het
Grootslag" uitermate gewenst is.

De recreatieve mogelijkheden voor West-
friesland kunnen krachtig gestimuleerd
worden door samenwerking van organisa-
ties en gemeenten en door uitbreiding van
voorzieningen t.b.v. watersport, strandver-
maak, nachtverblijf en sociale recreatie
aan de IJsselmeerkust. Ook de volledige
uitbouw van het Zuiderzeemuseum en aan-

Nou, beste mensen, er is geen aardigheid
meer aan, vindt U wel? Ik geloof dat er
geen reden meer is om nog langer met de
spullen op het strand te staan. En II weet
't: als de tent wordt afgebroken, verdwijnt
ook „het badboek" uit de krant. Dit moet
dan weer de laatste keer zijn, als U 't
goed vindt! We hebben nu eenmaal te
zwichten voor de natuur. Ik denk zo dat
de kranten op deze zomer wel een heleboel
commentaar hebben,
maar uiteindelijk doen
ze er niks tegen als 't
niet wil lukken. Deze
zomer hebben we alle
depressies gehad, die
de Oceaan opspaarde.
En dat waren er niet
weinig. Maar ik" moet
zeggen dat de mensen
zich er best doorheen
geslagen hebben. Als ik
alles achteraf zo eens
bekijk, ben ik er ver-
baasd over dat men
zich zo goed heeft we-
ten te houden. Ach, er
zijn wel eens ruzietjes
geweest, maar meestal
konden Joost en ik het
wel klaren zonder al te
grote moeite. Jans
vroeg me van de week nog (dat was de
laatste zondag, die behoorlijk goed weer
had) of ik nog gesn seintje van mijnheer
de redakteur had gehad. En prompt kwam
er j.l. maandag een telefoontje: „Stoele-
man, hou' er rekening mee, vrijdag laatste
badboek!" Tja, dan weet je dat de winter
zo ongeveer voor de deur staat, dat de
herfststormen met regen en andere narig-
heid eerst komen en dat de strandspullen
hun winterslaap in gaan.
Dat geeft altijd een beetje vreemd gevoel
in je maagstreek. Gerust hoor, ik durf het

best te bekennen. Ik ben een grote kerel,
maar toch word ik wat raar, als ik zie
dat het stand langzamerhand leeg loopt.
Eerst de een, dan de ander, maar over een
kort poosje kan je aan niks meer zien dat
er op sommige zondagen bijna geen plekje
meer over was! De mensen zijn — on-
danks het slechte weer — altijd in de beste
stemming gekomen. Ze hebben de regen
en de soms veel te lage temperatuur voor

,_j, lief genomen en ze heb-
~~••-. - ,'~.J *' T ben er van gemaakt

wat er van te maken
viel.- Dat was mis-
schien niet veel, maar
U moet niet vergeten
dat de gezondheid, die
zij en hun kindertjes
hebben opgedaan, niet
te betalen is. Ik geef
U de verzekering dat er
toch nog wat wat gas-
ten een flinke bruine
huid hebben gekregen,
hoor. En daar schijnt 't
dikwijls om te gaan!
Jans schudt het hoofd
maar wat en maakt zich
nu al zorgen hoe ze t'
de mensen in het ko-
mende seizoen naar de
zin moet maken! (Die

is er altijd nog al vroeg bij). En ik wou
maar zeggen: Bedankt dan weer voor
al de vriendelijkheid en de gezelligheid,
waarmee U ons, mensen van het strand, in
de zomer een riem onder 't hart heeft ge-
stoken. Het geeft ons de moed om tegen
alle depressies in gewoon te blijven door-
gaan. En dat niet alleen: Wij gooien er
nog een schepje boven op! Maar dat merkt
U volgend jaar wel weer!
Tot ziens, beste vrienden, allemaal.

STOELEMAN.

dacht voor andere musea en oudheidkun-
dige waarden van geheel Westfriesland
worden bepleit. Ook Wieringen, de Wlerin-
germeer en het bollengebied van Anna
Paulowna, Breezand dienen een beter-ver-
zorgde recreatieve functie te krijgen.

Bij het ontwerpen van een recreatieplan
voor de Noordelijke duinstreek van Cam-
perduin tot Den Helder is vooral een betere
landschapsverzorging nodig; ook hier die-
nen buiten de duinen kampeerplaatsen,
campings en picknickplaatsen te komen.

Ten slotte formuleert de nota enkele
wensen op sociaal-cultureel gebied.

De vermenging van stedelijke en platte-
landscultuur, die zich op vele plaatsen in
Noordhollands noorden voordoet, schept
nieuwe en grotere maatschappelijke en
culturele behoeften, die om tijdige voor-
ziening vragen. Bij een sociaal-culturele
planning dienen in het gebied voorkomen-
de initiatieven te worden ingeschakeld en
ondersteund, ten einde de leefbaarheid van
het gebied te verzekeren. Goede en vol-
doende woonvoorzieningen op het platte-
land zijn hierbij noodzaak.

De nota bepleit in dit verband stimule-
ring en subsidiëring van het uitvoerend
maatschappelijk werk, dat gecoördineerd
moet worden; van het jeugd- en jongeren-
werk, van culturele manifestaties en be-
vordering van de cultuurspreiding, alsook
de opleiding tot amateuristische cultuurbe-
oefening, ook wanneer die in een experi-
menteel stadium verkeren.

Ook dient het platteland veel meer de
gelegenheid te krijgen om van de vaak
te veel in de grote steden geconcentreerde
cultuurmanifestaties te genieten.

De voorlichting over school- en beroeps-
keuze moet verder ontwikkeld worden,
waarbij bijzondere aandacht nodig is voor
agrarische gebieden, waar het afnemend
aantal werkers in de agrarische bedrijven
tot ontvolking van de dorpen leidt; deze
ontvolking dient te worden tegengegaan.
Waar te kleine samenlevingen geen eigen
outillage in stand kunnen houden, dient
streeksgewijze in gezamenlijk overleg naar
nieuwe voorzieningen te worden gezocht.

De commissie, die de nota samenstelde,
stelt ten slotte- voor een Commissie Wei-
zijn Noordhollands j-oot.rden op te dragen
deze verlangens ter kennis te brengen van
de verantwoordelijke beleidsinstanties;voor
bepaalde sectoren werkgroepen te vormen,
die voor die sector representatief zijn en
het bespreken van die vraagstukken in ge-
meentelijke of intergemeentelijke ge-
spreksgroepen te stimuleren, ten einde ini-
tiatieven los te maken. De uitvoering van
een en ander wil de commissie toevertrou-
wen aan bestaande instellingen, die op deze
terreinen werkzaam zijn.

tot

In liet september-nummer van het tijdschrift „Rijdend Nederland"
zijn de reacties gepubliceerd op de kritiek van dr. P. Flieringa,
inzake de veiligheidsvoorzieningen op het circuit van Zandvoort.
De meeste van deze in „Rijdend Nederland" opgenomen reacties,
o.a. het antwoord van „Touring Zandvoort", het rapport van dr.
Flieringa en de mededeling van de afdeling Zandvoort van het

Ned. Rode Kruis, hebben wij reeds in onze krant gepubliceerd. Het in het september-
nummer van „Rijdend Nederland" opgenomen antwoord van de K.N.A.G. laat een
minder afwijzend geluid horen dan het artikel van deze organisatie in „De Auto",
maar laat ook nu een weinig bevredigende indruk achter.
Een heel ander en beter geluid laat de redactie van „Rijdend Nederland" horen in
een kort commentaar, waaraan wij het volgende ontlenen:

„Het moet ons van het hart, dat wij de reacties van de betrokken organisaties
weinig voornaam vinden. Er worden lange vertogen gehouden om aan te tonen,
dat dokter Flieringa niet deskundig is, dat hij organisaties en persoonlijkheden
heeft gepasseerd door zijn alarmklok in ons blad en niet elders te luiden, en dat
er geen vuiltje aan de lucht is. Dit is in do eerste plaats niet de wijze, waarop
men antwoordt op een ernstig vertoog van een arts van het Rode Kruis. In de
tweede plaats spreekt men teveel tegen: liet is eenvoudig niet mogelijk, dat
dokter Flieringa op alle punten ongelijk zou hebben.
Wij hebben eerbied voor de leden van de afdeling Zandvoort van liet Rode
Kruis, die hun menslievendheid praktisch toonden door zich in de schuld te
steken voor het aanschaffen van een ambulance — en die nog steeds bezig zijn
die schuld af te betalen.
Wij nodigen de organisaties, die bemoeienis hebben met het circuit Zandvoort,
uit zich met het Rode Kruis om de tafel te zetten en in onderling beraad te
zorgen dat de gelden, waarom dokter Flieringa heeft gevraagd, op die tafel
komen."

Zij, die ons standpunt kennen in deze kwestie, zullen begrijpen dat wij volledig
instemmen met deze redactionele uitnodiging aan de partijen, om aan de tafel plaats
te nemen en te gaan praten.

O.H.v.Z. in Prov. Landjuweel
In het komende winterseizoen 1961-'62, ne-
men in de provincie Noordholland dertien
amateurtoneel-gezelschappen deel aan het
provinciaal landjuweel. Deze provinciale
krachtmeting op de planken gaat vooraf
aan het nationaal landjuweel, waarin de
winnaars van het provinciaal landjuweel
uitkomen. Evenals voorgaande jaren heeft
de Zandvoortse toneelvereniging „Op Hoop
van Zegen" zich voor dit tournooi laten in-
schrijven.

Het gezelschap zal met Herman Heijer-
mans' „Op Hoop van Zegen" voor het-voet-
licht verschijnen. Deze voorstelling vmüt
begin 1962 plaats.

De jury van het landjuweel bestaat uit
mevr. Teunke Hauer-Mellema en de heren
T. Ruygrok uit Haarlem en Pater Dr. Ri-
gobert Koper uit Hoorn.

Vergaderen in oktober
De eerstvolgende openbare vergaderingvan
de gemeenteraad is vastgesteld op dinsdag
3 oktober a.s.

Woodbrookers weekeinden
In herfst en winter

De Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers heeft het cursusprogramma van het
laatste kwartaal van 1961 bekend gemaakt. Het ziet er als volgt uit:

30 sept.-l okt.: De werkende vrouw binnen
en buiten het bedrijf.

Een weekendconferentie voor mensen,
werkzaam in en betrokken bij het bedrijfs-
leven. In de eerste plaats is deze cursus
bestemd voor mannelijke leden van onder-
nemingsraden.
Zaterdag 17.00 uur Opening.

19.30 uur Moeilijkheden binnen het be-
drijf. Mej. W. Reinink en mej. A. Wei-
dema.

Zondag 10.15 uur: Moeilijkheden buiten het
bedrijf. Mej. A. Tegelaar.
14.30 uur Wat kan de ondernemingsraad
voor haar doen? — algemeen gesprek.
18.00 uur Sluiting.
Leiding dr. A. van Biemen, mej. dra A.
A. in 't Veld.

21-22 oktober: Welvaart in opspraak.
Kranten en tijdschriften tekenen ons

voortdurend het beeld van een welvaarts-
staat in ons land. Er zijn allerlei feiten,
die dit beeld bevestigen. Maar wie varen
er nu eigenlijk wél en wie niet? Is er in
ons land vrij plotseling een maatschappij
van alleen maar economisch „sterken" ont-
staan, of verbergt zich achter het beeld
van de welvaart nog zo het een en ander
aan wat men gewoon armoede moet noe-
men? Welke zijn deze economisch-zwakke
groeperingen in ons volk en wat kan er
voor hen gedaan worden opdat zij niet
steeds verder achterop raken?

Dit is één probleem waarmee de Wood-
brookers zich in deze cursus willen bezig
houden. Het andere is: onze maatschappij
vraagt in toenemende mate goed gevormde
mensen. Zij zijn het fundament van iedere
welvaartsstaat. Is de kwaliteit van ons

basisonderwijs en de omstandigheden waar-
onder dit gegeven wordt in overeenstem-
ming met de hoge standing, die onze maat-
schappij technisch-economisch bezit? Of
is ook hier sprake van „armoede"? Willen
we onze welvaart niet in opspraak bren-
gen, dan moeten we op zoek naar de slums
in onze welvaartsstaat.
Zaterdag 17.00 Opening.

19.30 uur De economisch-zwakken in
onze maatschappij, drs. J. Koopman
(gevr.)

Zondag 10.15 uur Het basisonderwijs tus-
sen welvaart en welzijn drs. E. Velema.
14.30 uur Conclusies en richtingwijzers
D. J. A. Geluk.
18.00 uur Sluiting.

Leiding: J. J. de Wit.

11-1S november: Wat leeft er in het Pro-
testantse volksdeel f

Een cursus bedoeld als voortzetting van
de voorjaar 1961 gehouden cursus over de
ontmoeting van Rooms Katholieken en
Protestanten.
Zaterdag 17.00 uur Opening.

19.30 uur Theologische ontwikkelingen
in het Nederlandse protestantisme. Prof.
dr. H. Berkhof (gevr.)

Zondag 10.15 uur Sociale opvattingen, drs.
H. M. de Lange.
14.30 uur Confrontatie met opvattingen
in roomskatholieke kring. Algemeen ge-
sprek, ingeleid en afgesloten door dr. A.
van Biemen.
18.00 uur Sluiting.

Leiding dr. A. van Biemen, mej. dra. A. A.
in 't Veld.
25-36 november: Tariefsystemen en tarief-
beloningen.

In verschillende kringen in het bedrijfs-
leven vormen de tariefsystemen en belo-
ningen een punt van levendige discussie.
De ene groep wil er geheel van af; de an-
dere wil ze wel handhaven, maar ook ver-
fijnen. De Woodbrookers menen, dat de le-
den van een ondernemingsraad met deze
discussie grondig op de hoogte moeten zijn,
willen zij één aspect van hun taak, de hu-
manisering in het bedrijf, kunnen vervul-
len.
Zaterdag 17.00 uur Opening.

19.30 uur Tariefsystemen en tariefbelo-
ningen in discussie. Drs. J. H. Buiter
(gevr.)

Zondag 10.15 uur Sociale en zedelijke as-
pecten van de tarieven. Dr. A. van Bie-
men.
14.30" uur Algemeen gesprek.
IS.OOi uur Sluiting.

Leiding dr. A. van Biemen, J. J. de Wit.

9-10 december. Het tragische levensbesef.
Het tragische levensbesef z.ette zich diep

vast in de westelijke wereld. Vanaf de li-
teratuur uit de oude Griekse wereld tot aan
de literatuur van deze tijd, is het tragische
motief telkens weer opgenomen: Aechylus
en Sophocles, Shakespeare, Vondel, Sartre
om maar een paar groten te noemen. Waar
om heeft de tragiek zo'n greep op ons?
Welke gedachten- en gevoelswereld, welke
wezenlijke beslissingen zitten er achter.

Naar aanleiding van het boek van dr.
H. J. Heering willen de Woodbrookers zich
met deze vragen bezig houden.
Zaterdag 17.00 uur Opening.

19.30 uur Tragiek, vroeger en nu. Mej.
ds. W. H. Buijs.

Zondag 10.15 uur Voordracht uit de wer-
ken van verschillende tragici. Johan
Schmitz.

14.30 uur Welke beslisingen zijn hier aan
de orde? dr. H. J. Heering.
18.00 uur Sluiting.

Leiding mej. ds. W. H. Buijs.
23-27 december Kerstbijeenkomst. Beeld en
werkelijkheid.

Rond de inleidingen is er een program-
ma van muziek, zang, voordracht en spel.
Zondagmiddag Beeld en werkelijkheid in

de bijbel. Prof. dr. M. A. Beek.
Maandagochtend Kerstpreek. Mej. dra. A.

A. in 't Veld.
Dinsdagochtend. Beeld en werkelijkheid

nu, discussiegroepen en samenvatting
o.l.v. mej. ds W. H. Buijs.

Dinsdagavond. Beeld en werkelijkheid in
de beeldende kunst.

Leiding mej. ds. W. H. Buijs, mej. dra. A.
A. in 't Veld.

De administratie van de Arbeiders Ge-
meenschap der Woodbrookers waar alle
inlichtingen kunnen worden gevraagd, is
gevestigd te Bentveld, Bentveldweg 3, tel.
02500-41301.

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - liuiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.
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Glimmend van trots
Iciuam mamma Salva-
dore de kamer binnen.
Pappa Salvadore en
Enrico, de jongste
zoon, klapten in de han-

den toen de dampende schotel in zicht
kwam.

„Ravissante", riep Enrico.
Lachend en plagend roemden ze het ge-

recht, dat in kookboeken soms vermeld
staat als Filet de boeuf a la Milanaise.
Niemand op de gehele wereld kon dat be-
ter bereiden dan mamma Mio Salvadore.

Mamma Mio was dik, vrolijk en onweer-
staanbaar. En hoewel Pappa Salvadore de
zestig al gepasseerd was, liet hij nooit na
enkele keren per dag z'n hand kletsend te
laten neerkomen op de billen van zijn
vrouw. Dan lachten ze beiden uitbundig en
jong, zoenden elkaar en de zoons werden
zich opeens weer grijnzend bewust hoeveel
ze van hun ouders hielden. Het was een
gelukkige familie, die Salvadore's. Het was
ja maar kom

Nadat Enrico nogmaals luid smakkend
z'n voldoening te kennen had gegeven over
het genuttigde eten en Pappa Salvadore
de billen van zijn vrouw had geteisterd
— na een kleine stoeipartij —, verlieten
ze het huis, nagewuifd door Mamma Mio.

De bus bracht Enrico en zijn vader naar
Monza. Bij het circuit stapten ze uit. Het
was druk bij de loketten. Enrico kocht
twee kaartjes: tribune III, vak E - 8 en 9.
Ze zochten hun plaatsen op, onderwijl hier

en daar een kennis groetend.
Tribune III stond juist na de beruchte

bocht, genaamd il purgatorio (het helle-
vuur). Vanaf die tribune kon men van
nabij de technieken en waaghalserijen van
de coureurs waarnemen. De race was reeds
in volle gang. Achter het hoge, veilige raa-
terdraod zagen ze de auto's de bocht ne-
men. Banden gilden hun rubberen ontzet-
ting. De motoren binnen in de kleurige,
snelle monsters gonsden en klopten apo-
plectisch.

Enrico en zijn vader sprongen overeind
toen een rode wagen plotseling naar voren
dook en de strijd aanbond met een Lotus
om do eerste plaats.

„Ferrari! Ferrari!"
„Italia! Ferrari.'"
Ginds kwamen ze alweer, twee monsters

naast elkaar voortsnellend op het lange,
rechte eind.

Zo is het ongeveer gebeurd: waarschijn-
lijk zagen de coureurs, in hun naijver el-
kaar te slim af te zijn, de bocht te laat
Er volgde een botsing en de Ferrari schoot
uit de bocht — zoiets als een achteloze
pijl uit een strakke boog — boorde zich
door het rasterwerk alsof het niets waj —
het was ook niets — en klapte dood-spu-
wend kapot in tribune III, vak E.

Nooit maakt Mamma Salvadore meer
Filet de boeuf a la Milanaise.

Slechts af en toe zal Mamma Mio haar
hand op haar billen leggen; huilend.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Zibndal:~t>ügmt'"VödrTde "seniorlëdeïTvan de
Zandvoortse Hockey Club de eerste com-
petitiedag. Van de vijf elftallen spelen drie
op eigen terrein „Duinjtesveld".
Heren:

Strawberries-ZHC 14.00
ZHC 2-FIT 2 14.00
ZHC 3-VW l 12.15

Dames:
Strawberries 2-ZHC l 11.30
HBS 4-ZHC 2

Het eerste herenelftal bestaat uit Jordan,
v.d. Broek, Noorda, Aben, v.d. Bergen,
Meyer, Kalkoen, v.d. Pange, v. Vessem,
Tates, v.d. Lee, terwijl Roodhart als re-
serve staat vermeld. De eerste dames-
ploeg bestaat uit C. Balledux, A. Abe, T.
Allebes, A. Spolders, Meyer, A. Blomberg,
T. Beek, T. v.d. Bergen, C. Tukker en twee
nog aan te wijzen speelsters.

Zaterdagmiddag spelen de junioren en
adspiranten nog selectiewedstrijden op
„Duintjesveld".

Meisjes rood-meisjes zwart 15.00
Jongens rood-Jongens zwart 15.00
Adsp.meisjes rood-adsp. meisjes zw. 14
Adsp.jongens rood-adsp.jongens zw. 14

Zandvoortmeeuwen
Wedstrijduitslagen
Zaterdag 9 sept.

Zandvoortm.P.V.W.A.
V.V.R.A.-Zandvoortm. 3

Adspiranten:
Vl.Vogels a-Zandvoortm. b
Zandvoortm. d-R.C.H. e
Zandvoortm. e-R.C.H, f
Zandvoortm. g-R.C.H, j
Zandvoortm. b-Kenn.land e

Zondag 10 sept.
Zandvoortm. 1-J.S.V. l
West-Frisia 2-Zandvoortm.
Zandvoortm. 3-Haarlem 5

2-3
0-0

0-11
5-0
1-1
2-0
4-1

4-0
2-2
4-2

T.H.B. 2-Zandvoortm. 4 4-2
Heemstede-Zandvoortm. 5 7-1
Zandvoortm. 7-V.V.H. 4 . 10-5
T.Y.B.B. 8-Zandvoortm. 8 ' 1-3

Wedstrijdprogramma:

Zaterdag 16 sept.

Kinheim-Zandvoortm. 16.15
8. Zandvoortm. 2-D.D.S. 16.00
14. Zandvoortm. 3-V.E.W. 3 16.00

Adspiranten: ,
43. Zandvoortm. a-Hillegom a' 15.15
74. Zandvoortm. c-Ripperda b 14.00
79. Spaarndam a-Zandvoortm. d 15.00
88. D.I.O.b-Zandvoortm. e uitg.

100. S.I.Z.O. b-Zandvoortm. f 14.30
128. D.C.O. e-Zandvoortm. g 15.00
133. Zandvoortm. h-Bloemendaal g 14.00

Zondag If sept.:
Zeetaurgia-Zandvoortm. 14.00
Zandvoortm. 2-W.P.C. 2 14.30

27. R.C.H. 5-Zandvoortm. 3 9.45
29. Zandvoortm.4-B.S.M. 2 - 12.30
43. Zandvoortm. 5-V1.Vogels 2 9.45
64. Vl.Vogels 4-Zandvoortm. 6 9.45

Junioren:

110. Zandvoortm. a-Haarlem a uitg.
126. Ripperda a-Zandvoortm. b 14.30
135. D.C.O. a-Zandvoortm. c 12.30
156. H.F.C. e-Zandvoortm. d 14.00

Het bestuur" van Zandvoortmeeuwen heeft
een bedrag van ƒ 6000,— ontvangen voor
het vertrek van Jacobs naar „Haarlem"
en Koning naar R.C.H.

De vereniging heeft een bedrag van
ƒ 1.000,— gereserveerd voor de uitbreiding
van het huidige clublokaal aan de Vondel-
laan.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

BEKENDMAKING
Het hoofd van het gemeentebestuur van
Zandvoort maakt bekend, dat ingaande
maandag, 18 september 1961, gedurende
4 weken op' de' gemeente-secretarie voor.
een ieder ter inzage ligt een nieuw ont-
werp van de partiële wijziging van het
uitbreidingsplan-in-onderdelen der gemeen-
te Zandvoort, genaamd plan „Zuid", be-
treffende de terreinen'aan de zuidzijde van
het dorp tot aan de terreinen van de Am-
sterdamse duinwaterleiding.

Gedurende bovenstaande termijn van 4
weken kunnen belanghebbenden bij de ge-
meentcraad bezwaren tegen dit ontwerp
indienen.
Zandvoort, 12 september 1961.

Het Hoofd van het Gemeentebestuur
voornoemd,

G. TATES, loco-burgemeester

Voor de belangstelling, betoond bij het
overlijden van mijn man

AREND KEESMAN,
betuig ik hiermede mijn hartelijke dank.

M. Keesman-Fell
Zandvoort, september 1961 .__
Kruisweg 14. • . •

Damessaion F. v. Woudenberg
STATIONSSTRAAT 14 - TELEF. 2371

IS WEGENS VAKANTIE

van 25 sept. tot 10 oktober
GESLOTEN

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

•wrijft U eveneens weg met

Burgerlijke Stand
8—14 september 1961

Geboren: Rob, z.v. A. Dekker en van J.
Hoogendijk.
Ondertrouwd: Cornelis Petrus Anthonius
Stokman en Geertruida Elisabeth Gier;
Cornelis Tiggelman en Nelletje Mengsje
Keur.

Gehuwd: Robbert Visser en Rita Hen-
drina Blomberg; Jacob Kerkman en Maar-
tje Adriana Koper; Engel Koper en Wil-
helmina Boon;

Overleden: Johannes Blom, oud 61 jaar,
gehuwd met B. R. Veldman; Dirk Martin,
oud 86 jaar, geh. gew. met Chr. M. van
Raaphorst.

Geboren buiten de gemeente: Rudolf
Hendrik, z.v. P. A. de Boer en van M. C.
Loos.

Sterrenrit
Zondag a.s. organiseert de Koninklijke
Nederlandse Motorrijders Vereniging voor
de achtste keer de „Sterrenrit" op het Cir-
cuit. Doel van dit evenement is motorrij-
ders in staat te stellen met hun toer- of
wedstrijdmachine enige gechronometreer-
de ronden op het circuit te rijden ten be-
wijze waarvan een certificaat wordt uit-
gereikt en een ster-insigne.

Mensen en zaken
Weer of geen weer.

We moeten er ons maar gewoon bij neer-
leggen: de zomer is voorbij. En er wordt
nog met een wat triest verlangen uit-
gekeken naar het jaargetijde, waarvan
Zandvoort leeft en floreert, 't Is niet an-
ders. De statistieken van de climatologen
zullen wel weer een speciale vermelding
inruimen voor zomer 1961 en de weerkun-
dige medewerkers van de dagbaden zul-
len zich — zoals ieder jaar — weer laten
verleiden tot het spuien van allerlei we-
tenswaardigs over het weer en de seizoe-
nen Desnoods van 1200 af. En ook
zullen ze een voorspelling doen betreffen-
de de zomer, die ons in 1962 staat te wach-
tén.

Er schijnt een duitse mijnheer te zijn
geweest, die de droge zomer van 1947 en
misschien die van 1958 ook wel, heeft voor-
speld. Men schrijft hem ook toe dat hij
voor 1961 een hittegolf van 15 mei tot en
met 29 september heeft voorzegd, 't Is
niet waar!

Geruchten worden gemakkelijk ver-
spreid. Dat geldt in oorlogsomstandighe-
den, dat gaat ook op bij meningen over
het weer. U moet maar eens, als U bij de
kapper bent, uw oor te luisteren leggen.
Men weet hier heel wat over het weer. En
dat is bepaald nuttig, want als er na de
21ste juni een wolk langs de zon trekt in
de richting van het oosten, kun-.-en du
meesten — zonder hun vinger nat te ma-
ken — zeggen dat het westenwind is.

Er zijn verschillende foefjes om het
weer te voorspellen voor een korte of lan-
gere periode. De Enkhuizer Almanak heeft
hierin wel de grootste reputatie. Of dat al-
tijd uitkomt, is een tweede. Maar 't is leuk
om er aan mee te doen.

Maar met dat alles komen wij niet onder
de slechte zomer 1961 uit. Die is voorbij
en we kunnen zonder overdrijving zeggen
dat het aantal zonne-uren ver beneden het
minimum lag.

Intussen werpen we ons weer op de voor-
spellingen over de aanstaande winter. Let
U eens op de zwaluwen, de kikkers, de
bakkerstorren en de koolmezen.

Richt dan eens uw blikken 's avonds tus-
sen half zeven en ongeveer tien over acht
naar de noordelijke hemel. Ziet U geen
wolkjes, omdat de hemel bedekt is -net sta-
pelwolken, stel dan uw waarneming uit
tot de eerstvolgende heldere avond.

En besluit dan niet te laat naar bed te
gaan. Een uitgeslapen mens telt voor twee
in dit klimaat.

MOMUS.

S A L O N

Internationale coiffures
Manicure — Teinture

American Ten minute Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

wij willen.

--•' • v v . v i r r : ? : . jwij ;rp;l|exi: -roken

Ned. Prot. Bond
Gebouw BrugstraatlS

ZONDAG 17 SEPT. A.S. om 12 uur
ieginnen de Kinderdiensten
weer. Overwogen wordt, voor hen die op
zondag bezwaarlijk kunnen komen, een
wekelijks verteluur te houden.
nlichtingen bij de leidster: mevrouw M. C.
Sterrenburg-van de Sande, Brederodestr.93
elef. 2054

ROVAL l ROYAL l ROYAL
ïialf - ?*':• half-zware half-zware

Belangrijke
• • v TELEFOONNUMMERS

EN ADRESSEN ,'

42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Borlogebednjf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
• en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

' Courant, Achterweg 1.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

september 3<r"" berijdbaar
17 7.48 3.— 20.14 15.30 12.00-18.00

18 8.45 4. 21.14 16.30 13.00-19.00i
19 9.57 5.— 22.;42 18.— 14.00-20.30

20 11.35 6.30 —.- 19.30 15.30-22.00

21 0.16 8.— 12.55 21.— 4.30-11.00

22 1.22 9.— 13.53 22.— 5.30-12.00

23 2.14 10.— 14.42 22.30 6.30-12.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

OPSTELLING ZANDVOORTMEEUWEN

In de voor a.s. zondag vastgestelde wed-
strijd tegen „Zeeburgia", komt het eerste
elftal van „Zandvoortmeeuwen als vblgf
uit: Ter Wolbeek; Stotabelaar, Water;
Bruijnzeel, Koper en Schilpzand; Plaisir,
Keiler, Koper, Visser en Keesman. Reser-
ves: Swart en Vlug.

Bouwen in Zandvoort

In augustus werd begonnen met de bouw
van 44 woningen. Op l september waren
in de gemeente 127 woningen in aanbouw.

De N.V. Cemsfo
can plaatsen een echtpaar voor een school
n Zandvoort.
Aanmelden telefonisch 02500-11363

.L

Firma Schuilenburg Gr. Krocht 5
Telef. 2924

_
MAN

levert u o.a. de volgende artikelen

Scheerapparaten VOOR OL UU.... Rijwielonderdelen

DIE ER BUITEN KflN

Philishave vanaf ƒ 42,—
Braun vanaf ... ƒ 34,75
Remingron J 98,50

Bij aankoop Remington:
voor uw oude apparaat .
krijgt u ƒ 15,- retour."

Tevens alle scheerbla-"
den voorradig.

Centrifuges

Edy ƒ 175
Corona ƒ 165
Sharff ƒ 199 of ƒ 269
Murphy Richards ƒ 259
Brres ƒ £38
Bico ƒ 179
AEG f 215

We hebben ze
alle voorradig.'

Verlichting

Kronen vanaf... ƒ 29,75
Triplets ƒ 24,50
Wandverlichting ƒ 3,95
Bedlampjes ƒ 5,95
Bureaulampjes ƒ G, 9.'' i

Ziet onze sortering.'!

Direct leverbaar

KINDERFIETSJES

Dynamo m. kap ƒ 8,75

Fietstasjes v.a. ƒ 2,25

Hockeyklemmen ƒ 2,75

Rijwielstandaards 4,35

Jasbeschermers ƒ 2,95

Dubb. zijtassen ƒ 11,50

Kilometertellers 4,25

Kilometertellers met
snelheidsmeter ƒ 9,75

Kinderrijwielen

Merk Trio v.a. ƒ 69,—

Merk Locomotief
vanaf ƒ 96,75

Merk Fongers... ƒ139,75

Driewielers ... ƒ 18,75

Autoped, hout ƒ 5,95

Autoped,
luchtbanden ƒ 28,50

Autoped, luchtbanden
m. rem en zitje ƒ 36,50

ƒ 2,25

ƒ 2.95

ƒ 0,65

Fietstasjes v.a.

Tasklemmen

Snelbinders ....

Zr C. M. STIPHOUT
afwezig tot 2 oktober

waarnemend Zr. A. LANGEVELD,
Gasthuishofje 27, telef. 2791

WEBER's
schoonmaakbedrijf
glazenwasser!]

Nicolaas Beetslaan 18, telef. 4090

Tapijtreinigen
bij u aan
Na een shamponeerbehandeling is
uw vloerkleed, vaste vloerbedekking
weer als nieuw.
Het reinigen van alle vloerbedek-
king, zoals parket, linoleum, béton-
en tegelvloeren.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
P. Vijlbrief, Hogeweg 43, telefoon 3355.

WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde, Zeastraat 67, tel. 2720

APOTHEEK:

16 t.m. 22 september:
Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A. Wijnne
Haltestraat 8, telefoon 2389

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 17 september '
Dierenarts J. Westefman, Hartenlust-
laan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplei.i

Zondag 17 september:
10.30 uur ds R. H. Oldeman. Bed. H.doop
19.30 uur Het huis in de duinen:
ds. C. de Ru.

Jeugddienst in het Jeugdhuis:
19 uur: ds. H. v.d. Loos uit Haarlem-N.

Jeugdkapel:
10.30 uur: mevr. A. C. Rijks-Tishauer.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 17 september:

10.30 uur: ds. S. M. A. Daalder (d.g.)
uit Haarlem. -. _

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 17 september:

10 uur: ds. P. J. O. de Brüijne,
Viering H. Avondmaal
19 uur: ds. P. J. O. de Brüijne,
Viering H. Avondmaal en Nabetrachting

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
- De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 19 september:

15 uur samenkomst in „Pniël", Zuider-
straat 3. Spr. H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond 8 u. bijbelstudie in Gemeen-

schapshuls, kamer 4, ingang Willemstr.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 17 september 9.45 uur, 298 m:
^radiotoespraak door de heer dr. H. Bon-
ger: „Ik ben helemaal niks".



D
TE KOOP: 3-zits B ANK-
STEL ƒ 125,- Br. nr. 7101

TE KOOP: i.z.g.st. blank
eiken Windsor DRESSOIR,
l blanke Jaarsma KOLEN
HAARD en een smeedijze-
ren KROON. Wolthuis,
Zeestraat 55, na 6 uur.

Wegens vertrek TE KOOP
blank huisk. AMEUBLE-
MENT ƒ 90,-; HAARD-
KACHEL ƒ 15.—j U-pers.
OPKLAPBED m. 3-delig
verenbed ƒ 15,—; BROM-
FIETS, rijdt goed ƒ 40,-
Oosterparkstraat 4.5.

Nog steeds is onze Winnie
zoek, grijze cyper, rode
vlek op voorhoofd, rode
halsband, erg schuw. Cara-
vanpark Molenaar, Pufstr.
Tel. 2203.

VERLOREN: GOUDEN
BROCHE met 3 bril]. Teg.
hoge bel. ter. te bez. Breit-
haupt. K, Doormanstr. 8/8

Wie heeft mijn BRIL GE-
VONDEN? A.u.b. ter. bez.
Ronny Kaspers, Parallel-
weg 25. '

Aangeb. blank eiken! OM-
BOUW ƒ 25,—; KINDER-
LEDIKANTJE ƒ 12,50;
DAMESFIETS ƒ 25,-.
Van Lennepweg 14/3", tel.
4415, 's avonds na 6 uur.

H. DE J O N G , Van Len-
nepweg 27. Aannemer van
TEGELWBRKEN, WAND-
en VLOERTEGELS, ' mod.
SCHOORSTEENMANTELS

bé boterhoven de haan
, gedipl.

zandvqprtselaan 325,
telefoon 02500-43459
Ook na 6 uur.

trimmen
knippen
wassen V-J-1

TIEN RIJLESSEN (a 60
min.) voor ƒ47,50 of ƒ6,50
p.u. Nieuwe leswagens. Ge-
dipl. instruct. Halen, bren-
gen gratis. Theorielessen
m. verkeersfilm. Erk. Rij-
school „De Combinatie",
Kruisstr. 39, Haarlem, te-
lefoon 02500-10008.

HUISJE TE KOOPGEVR.
door Zandvoorter. Aanb.
Tel. 3929.

Wed. vraagt BEN.HUIS,
l a 2 kamers m. keuken,
stookgel., ongest. of gest.
Br. nr. 7104 bur. Zandv.Ct.

Lief schoon KATJE af te
geven, 6 weken oud. Zuid-
boulevard 103
Admin. en zakenkantoor
M. J. L. VAN DER AAR
en Makelaarskantoor
H.HUTSMAN, Hogeweg 62
telef. 4465

Vraagt te koop
Oud- of nieuwbouwhuis, 'n
stukje bouwgrond en een
pensionbedrijf in Zandvoort

WONINGRUIL. Aangeb.
in Haarlem-N. VRIJ BEN-
HUIS, bev. 5 kamers, keu-
ken en achteituin. Huurpr.
ƒ 12,30 p.w. De Jong Hert-
zogstr. 35 bij het Spaarne.
GEVR. derg. of iets grote-
ic woning lo Zandvoort.

WONINGKülL in Zand v.
Aang. HUIS in centrum.
GROOT HUIS gevr., volk.
vrij. Br. nr. 7105. bur. Z.Ct

WONINGRUIL. Gevr. ben.
huis in Zandv, minstens 4
kamers. Aangeb. vrij huis
Badhoevedorp-Uithoorn en
andere plaatsen, tel. 02968-
3911

TE KOOP GEVR. voor
gez. van, drie volw. pers.
4- of 5-Kamer FLAT of
VRIJ HUIS met garage.
Br. nr. 7001 bur. Z.Crt.

TE HUUR v.a. l okt. tot
31 mei voor l of 2 dames
of echtp. BOVENHUIS m.
vrije keuken en gebr. van
douche. Br. 7102 bur. Z.Ct.

TE KOOP: BAKFIETS,
i.g.st. lange bak, prima ge-
schikt voor strandstoelen,
voor elk aann. bod. Leico,
Marnixstraat 3

TE KOOP: i.g.st. DAVA
HAARD ƒ 40,—; i.g.st.
FABER HAARD ƒ 65,- m.
plaat. Zandvoortselaan 37,
Tel. 2415.
Mevr. Voüte, Zwarteweg 14
Aerdenhout, vraagt EEN
WERKSTER voor 3 dagen
per week. Tel. 02500-42930

TE HUUR p. l okt. gezell.
ZIT-SLAAPK, c.v., bad
en telef aanw., vrij uitz.
Br. nr. 7103 bur. Zandv. C.

GEVR. per l okt. INTER-
NE HULP in de huish. in
gez. m. kinderen. Duin-
windelaan 2, Bentveld.
Tel. 02500-41617.

GARAGE TE HUUR. Gort
v.d. Lindenstr. 2/3, Duin-
zicht, telef. 3920

WIT- EN STUCADOOR-
WERK GEVRAAGD. Br.
nr. 7106 bur. Zandv. Crt.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

zelf schilderen!]
Jtiosse oliegrondvert |

a ƒ 1,25 per kg.
r Ouderwetse GLANS-}
.VERF a ƒ 2,25 p. kg!

ij VERF voor BIN-
I' NEN'en BUITEN

Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

[Dutra-verfmalerijl
iN.Z, Voorburgwal 25 j
[Amsterdam-C., telef.]
j 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Slaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; .franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
Jieid.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J.- Kerkman, Burg. Beeqk-
manstraat 36,-telef.. 430!J.

KLEIJN voor AUTO'S
Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf'
ZANDVOORTSELAAN '351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend -

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie
Telefoon Amsterdam 020-
715797, Lutmastraat 89.

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,-.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

BEZORGERS
gevraagd

'voor de Zandvoortse Cou-
rant, dinsdags en vrijdags
middags,
bur. Zandv. Cour. •

REIS
ROND

DE DIEREN
WERELD

VOOR
60 CENT*

A M S T E R D A M
*. . . EN KINDER-
SEPTEMBERPRIJS
MAAR 30 CENT
Voor Uw TIMMERWERK,
SCHILDERWERK en ON-
DERHOUD van huizerv
S. Tukker, Tel. 020-87594

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

Laat uw scharen'
én xnessen£fj[if
vakkundig slijpen -^g
Grote sortering

Nagelscharen
Huishoudscharen
Nageltangen
Pincetten
Zakmessen
enz.' enz.

A. 6. SLINGER
Optiek - Staalwaren

Poststraat 12, telef. 4395
t.o. consultatiebureau.

ineC
100 stuks ƒ 0,65
1000 stuks ƒ 4,95

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327'

SGHMITZ
Speciale

Herenkapsalon
KERKPAD l

Wegens vakantie GESLO-
TEN van 18-23 september.
Na 23 september dinsdags
de gehele dag gesloten.

Wegens vakantie
G E S L O T E N

van 18 t/m 26 september.
Firma J. v. Duivenboden,
Haltestraat 45

De hoogste
waarde

voor lompen, kranten, tijd-
schriften, kachels, naar-
den, baden, geysers en alle
metalen.

A. Akersloot
Hogeweg 30, telef. 2845
Pakhuis Schelpenplein ge-
opend van 9—5 uur.

WINKELIERS,
Maakt reclame

"- doormiddelvan

de

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg l

Voor Schoolschoenen naar Presburg!
Bij PRESBURG vindt u voor de schoolgaande jeugd
onbetwist de grootste en mooiste kollektie. Fanta's-
tisch sterk, keurig afgewerkt. Ideaal van pasvorm,
buitengewoon flexibel. En. . . natuurlijk verrassend-
laag in prijs. Zie maar:

Allerliefst Kindermolièrtje
van prima kwaliteitsieder. In
de nieuwste herfsttinten. Met
vorm-rubber/ool. Stevige
tussenzool, dus gemakkelijk
repareerbaar. Zeer licht en
buigzaam. Maten:
22-23 ..5.95 l 28-31 8.50
24-27 ..6.95 32-33 9.95

Steeds
ruime sortering

in
ROBINSON

en
CEMA-PATENT
Jongensschoenen

met
6 maanden garantie

op de zolen.

BIJZONDERE
AANBIEDING!

'n Prachtige,
sterke Jongensschoen

van prima rundbox.
Met dikke, onverwoestbare

rubbcrzool. In bruin of zwart,
'n Echte schoolschoen.
Maten: l 32-35 .. 9.95
31 8,95 36-40 .. 10.95

Zeer apart
„Teenager"-
flatje, in de nieuw-
ste herfstkleuren.
Licht en buigzaam. Met
rubber profielzooltje.
Maten: l 3J-32 10.95
29-30 . 9.95 33-36 11.95 Grote Houfstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM . ALKMAAR . HAARLEM . LEIDEN . DEN HAAG . BUSSUH . HILVERSUM . AMERSFOORT . UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONINGEN

DOPERWTJES

DIRKÓ^ BROEK
^oraVvoor;

.
^zebS onthalen. -- - \> " *'--i ?• -t'' ?^"-$

•y-i Mfk. SPERCIEBONEN 65
t&STOOFASPER&ES 1̂ 9

^A bftk, PERENopSYRUP 69

CAPUMNERS
HÉÉL

SPUTERVmi
HÉÉL
POND

BRUINE BONEN
PUHC.INDEHOOI-,

»4Sl
ERWTeNSOEP

GROENTE
25,

TAFEC- | e© ../VEIU6HEID IK
KLEED It ̂  SPELDEN W«

r, sa
'N ZWAAR. e>RAAOK.LMK.eNt

A=,. ZATERDAG BOVENDIEN
PAKJE

M ESSEN &

-' . f\f\
ZILVER y^/ÜU
UITJES -" V\lt

D1RK.VAN DEN BROEK.
IN ZANDVOORT: KERKSTRAAT 19

ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

zo'n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-
lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

AUTORIJSCHOOL „WELTEVREDEN"
Dr. Smitstr. 8 Zandvoort Pioter Kiesstr. 9 Haarlem

Telef. 2851 b.g.g. Telef. 02500-21240
Snelle en grondige opleiding door Erkend
en gepl. instructeur met jarenl. ervaring.

Gratis halen en brengen. Gratis theorie
mot film in Zandvoort en indien gewenst
een gratis TENTAMEN.

Verder bieden wij U hulp bij het aanschaf-
fen van een auto. Wij komen gaarne vrij-
blijvend met U praten.

Bel dus gerust een der nummers en wij
stellen U WELTEVREDEN.

Te koop woonhuis
in villawijk, alhier, rustig en zonnig ge-
legen, goed gebouwd, op eigen grond, bev.

•- *., beneden: suite met zijvertrek, keuken, kei-
der, w.c.; boven: 3 slaapk., badk., w.c.
voorts zolder met kamer. Zij-, voor- en
achtertuin met schuur.
Vest.verg. alleen mogelijk voor Zandv.
ingezetenen.

MAK. S. ATTEMA & Zn., telef. 2715
MAK. J. BOOGAARD Jr., telef. 2210.

Ervaren Stenotypiste
gevraagd

Eventueel voor halve dagen;
Tevens gevraagd een bekwaam

Boekhouder
Ook gepensioneerde krachten gelieve te
solliciteren Uitsluitend schriftelijk.

N. V. NAPRO, Prins Mauritsstraat 5 Zandvoort.

GOED NIEUWS VOOR U DAMES.'
ZATERDAG 16 SEPT OPENING van

II
Sclioonlieidsueliandeling
Pedicure
Manicure
Massage

H. VAN DUYN
Zeestraat 32

Uw Zandvoorfse rijschool
AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

VAN LENNEPWEG 24/1 — TELEF. 4389

bij aanschaf van een Dauphine kans op een
of 525O.- in contanten

Renault-dealer voor Zandvoorf
GARAGE „DEN HOUT" Wagenweg 164 - 168 Haarlem Telef. 12138 of I5056



RADIO EN TELEVISIE
WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

' Burgemeester Bngelbertsstraat 64, telefoon 2914
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR Vakkundige en snelle

REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

WATERDRINKER KOOPT ALLES
Zolderopruimingen, meubilair en andere
goederen enz. U belt, wij komen.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

In wipeen
schoon schip !

PHILIPS STOFZUIGER,
keus uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week.
Uw oude stofzuiger heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

,Het Wonder van Zandvoort'
De goedkoopste zaak!

BALATUM per meter ƒ 3,06
TRAPPEN per trede „ 2,35
PLASTIC TAFELKLEDEN 1,75
ZEEMLAPPEN vanaf „ 1,25
KAPSTOKKEN vanaf „ 8,95
STRIJKPLANKOVERTREKKEN v.a. 2,90
Verder grote sortering in Speelgoederen,
Luxe en Huishoudelijke artikelen, Was-
machines en Centrifuges.
Swaluëstraat 9 Telefoon 24-Z8

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY

• BELASTINGEN

• ADMINISTRATIES

Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

Beddenmagazijn
W. H. KEMPER

Haltestraat 21 — Tel. 2119 en 2501

MATRASSEN
Keurkapokmatras 120x190 ƒ 98,—;

80x190 ƒ 64,75
Binnenveringmatras 80x190

ƒ 74,—; ƒ 59,-; f 52,50 en ƒ47,50
Drakacel matras 120x190 ƒ 187,50;

80x190 ƒ 117,50
Polyestermatras 80x190 ƒ 67,50
Schuimplasticmatras 80x190 ƒ 35,—
Vlokmatras 80x190 ƒ 24,95

LEDIKANTEN
Divanbed 80x190 ƒ 33,50; ƒ 29,75 en ƒ 26,50
Ledikant met voetbord 80x190

ƒ 54,—; ƒ52,— en ƒ 48,50
Ledikant met anti-hernia-spiraal 80x190

ƒ 59,-
Complete slaapkamer vanaf ƒ 97,50
Etagebed 2 x 80x190 ƒ 69,50

100 % WOLLEN DEKENS
o.a. Didas, van Wijk en Zaalberg enz.

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bektede adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

Brei het van Wol!!
Met onze Wolsoorten en mooie brei-
patronen doet U wonderen. Wonder-
hjk vlug maakt U met onze dikke
SPORTWOL welkome aanwinsten
voor Uw eigen garderobe en die van
Uw gezin. Breien met wol is dank-
baar werk.
Komt U eens kijken naar ons uitge-
breide assortiment en onze primeurs
in kleur voor de mode van nu!

'DE WOLBAAL'
HALTESTRAAT 12a - TEL. 2099

Erkende R iitorijschool „Zandvoort"
Tho •beckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

TIEN JAAR TELEVISIE!
Technisch hoogtepunt, gezellig middelpunt

PHILIPS TELEVISIE, nieuwe uitvoering,
48 cm beeld ƒ 745,—
59 cm beeld ƒ 895,-

PHILIPS radio in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt, moderne vormgeving
vanaf ƒ 298,—

PHILIPS DRAAGBARE RADIOTOE-STELLEN, prachtig van toon, vanaf ƒ 108
Uw oude radio of televisie heeft inrnilwaarde

Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen U gratis uit en thuis
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. —

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

WIST U
dat 20% korting op all*

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Italië zegt "proost
met STOCK

APERITIVO ROSSO
t

de pittige drank,
die stimuleert en verfrist

een godendrank in een long-drink glas,
met blokjes ijs, een partje sinaasappel en
een schijfje citroen: Mijmerend genieten!

Per grote
literfles

8.50

STOCK
Italia

STOCK is het Italiaanse wereldinerk voor Brandy'84.
Vermouth, Aperitivo Rosso en uitgelezen Likeuren.

In ZANDVOORT verkrijgbaar bij:
Wijnhandel LEFFERTS, Zeestraat 44, telef. 2254.
HOOIJ'S Wijnhandel, Potgieterstraat 26 hoek Hel-
mersstraat, tel. 3913
In BENTVELD verkrijgbaar bij:
Wijnhandel VAN HUYSTEE, Zandvoortsel. 373,
Bentveld-Aerdenhout, tel. 41368
IN BEVERWIJK verkrijgbaar bij:
Slijterij Wijnhandel DE WIT-GELDERMAN,
Romerkerkweg 15, tel. 3782.

In BENNEBROEK verkrijgbaar bij:
STENEKER'S Wijnhandel, Zwarteweg 30-32, tele-
foon 6227

In HAARLEM verkrijgbaar bij:
Slijterij JOS VAN BALEN, Kruisweg 15, tel. 11416

Wagenweg 14, tel. 15967
Wijnhandel E. H. J. BURGERS & ZOON, Schoter-
weg 6, tel. 56282; Tesselschadeplein 6, tel. 62408
Slijterij-Wijnhandel A. CORVER, Lange Veer-
straat 30, tel. 19889.
N.V. Wijnhuys „DE GULDE DRUYF" Grote
Markt 4, telefoon 10134.
C. van Hees, Wijnhandel „OPORTO", Zijlweg hoek
Ruychaverstraat 2, tel. 16802.
N.V. Wijnhandel W. JAGER GERLINGS v/h Fa.
J. H. Enschedé, Spaarne 86-92, tel. 10112.

Wijnhandel OKHUYSEN, Gierstraat 34, telefoon
10877-16275.
Wijnhandel „D'OUDE VOS", Kleine Houtstraat 56,
telefoon 16510.
Wijnhandel „DE ZYLPOORT", firma P. Beaufort,
Kinderhuisvest 47-51, telefoon 10717.
Slijterij J. M. VERSCHUREN, Van Oosten de

Bruijnstraat 175
HOOIJ'S Wijnhandel

Ged. Oude Gracht hoek Kleine Houtstr. 57, tel. 13676
Leidsevaart 132 hoek Leidsestraat, tel. 17993
Amsterdamstraat 64 tegenover de kerk, tel. 12612
Kleverparkweg 24 tegenover de kerk, tel. 60997
Rijksstraatweg 8 bij Soendaplein, tel. 51481
Rijksstraatweg 242 bij Jan Gijzenbrug, tel. 56757
Marsmanplein 35 Winkelcentrum Delftwijk, tel. 63301
Slijterij en Wijnhandel OLYMPIA-KELDER,

Marnixplein 21, telef. 50803
RUEPERT's Wijnhandel en Slijterij,

Kleverparkweg 21e, telef. 50299

In HEEMSTEDE verkrijgbaar bij„
Slijterij en Wijnhandel „DE KASTANJEBOOM",
Fa. H. Schouten, Binnenweg 59, telefoon 38162.
In OVERVEEN verkrijgbaar bij:
HOOIJ'S Wijnhandel, Bloemendaalseweg 337 bij
Zijlweg, tel. 15123
„DE OUDE TOL", B. de Vries, Zijlweg 9, tel. 12089

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL
ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Bron dersstraat 18 - Telefoon 3702

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
WU bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en G-RAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST x

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Van Dam's parfumerie
voor al uw

make-up-artikelen
HALTESTRAAT 53

Voor 'n sterk en modern montuur
Optcien A. G. Slinger

OPTIEK - STAALWAREN
Poststraat 12 t.o. consultatiebureau, tel. 4395
Leverancier alle ziekenfondsen

MONOPOLE
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondags 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 15 t/m ZONDAG 17 SEPT., 8 u.
de gigantische verfilming van een Hercu-
lische vrijheidsstrijd! Steve Reeves in

Goliath en de
Barbaren

In kleuren en cinemascope 14 jaar

MAANDAG 18 en DINSDAG 19 SEPT.,
aanvang 8 uur: Sammij Davis Eartha Kitt

Anna Lucasta
Een opwindend verhaal uit het haven-
kwartier. 14 jaar

WOENSDAG 20 en DONDERDAG 21
SEPT., aanvang 8 uur: Willy Birgel -
Ellen-Schwiers en de Wiener Sangerknaben

Wenn die Glocken
heil erklingen

Een kleurenfilm vol zonneschijn en humor
Alle leeftijden.

ZONDAGMIDDAG 17 SEPT., 2.30 uur:
Abbott en Costello en de

Rock en Roll
Alle leeftijden.

2550

Voor

familiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135

Elke fijnproever prefereer,: LEFFERTS Wij 11611 611 gedistilleerd : TEL^OON 21 50 !
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Z AH D VOORTS E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT . „

UITGEVER: IJS PE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l,~fELÊFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,-
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zand voort

TROONREDE H.M. KONINGIN JULIANA

BEVOLKING NIEUW-GUINEA
moet zich vrij en onbedreigd kunnen oriënteren overal waar zij dit wenst

LEDEN DER STATEN-GENERAAL,
De ontwikkeling van de internationale situatie is verontrustend. De door de com-

'munistische politiek kunstmatig opgewekte Berlijnse crisis kan zich nog verder
toespitsen. De bereidheid van de Westelijke mogendheden om tot een vreedzame op-
lossing van het geschil te komen, mag niet aldus worden verstaan, als zouden
concessies kunnen worden bedongen, die wezenlijke waarden in gevaar brengen.
De Atlantische bondgenoten zijn eensgezind in hun overtuiging, dat vastberaden
weerstand moet worden geboden, aan elke poging tot het afdwingen van zodanige
concessies.
Een hechte samenwerking tussen alle bondgenoten op politiek, militair en eco-
nomisch terrein blijft dan ook noodzakelijk. Aan deze samenwerking zal ons land
krachtig blijven deelnemen. Nu de internationale situatie dreigender is geworden en
de Amerikaanse hulp is weggevallen, zal het op peil houden van de Nederlandse
bijdrage in de bondgenootschappelijke verdediging grptere financiële offers van ons
vergen. Wil onze krachtsinspanning werkelijk betekenis hebben, dan dient zij voort
te vloeien uit het besef van onze verantwoordelijkheid voor de handhaving van de
grondslagen onzer beschaving.

Nieuwe E.E.G.-partner
Het besluit tot nauwer politiek overleg,
dat de regeringen van de landen behoren-
de tot de Europese Gemeenschappen in ju-
li te Bonn hebben genomen, zal de ver-
dere eenwording van Europa kunnen die-
nen. De Regering heeft zich tot deelne-
ming aan deze politieke en ook culturele
samenwerking bereid verklaard, onder
voorwaarde, dat hetgeen reeds in Euro-
pees en Atlantisch Verband is bereikt,
niet slechts in stand zal worden gehou-
den, maar verder zal worden ontwikkeld.
De bereidheid van Groot-Brittannië-om tot
de Europese Gemeenschappen toe te tre-
den en het daarmede geopende uitzicht op
toetreding of associatie van andere Euro-
pese- landen, acht de Regering van het
grootste belang. Zij verwacht daarvan nie1:
alleen een verdere sociaal-economische
vooruitgang van de deelnemende lauden,
maar ziet daarin ook nut voor de tot-
standkoming van de Europese eenheid. De
positieve reacties van onze partners in de
Europese Gemeenschappen op deze ont-
wikkeling stemmen tot vreugde. Ook net-
geen in Benelux-verband werd bereikt,
geeft reden tot verheugenis.

Op verzoek van de Surinaamse Rege-
ring hebben de landen van het Koninkrijk
dit jaar een aanvang gemaakt met het
overleg over het Statuut. De goede ver-
standhouding tussen de landen va'i het
Koninkrijk wettigt het vertrouwen, dat
een voor alle partijen bevredigende oplos-
sing voor de ter sprake gekomen Suri-
naamse wensen zal worden gevonden.

Nederland zal steun blijven' verlenen
aan de economische en sociale "ontwikke-
ling van Suriname en de Nederlandse A*i-
tillen.

Bevestiging en versterking van de
ideële banden tussen de bevolkingen van
de drie landen verdient verder alle aan-
dacht. De Regering heeft goede verwacn-
tingen ten aanzien van de in dit jaar inge-
stelde adviesraad voor culturele samen-
werking.

Aan de sociaal-economische en culture-
Ie ontwikkeling van Nederlands Nieuw-
Guinea wordt bijzondere aandacht ge-
schonken, temeer nu dit gebied een fase
van snelle staatkundige ontwikkeling is
ingegaan. Naar het oordeel der Regering
is reeds gebleken, dat de Nieuw-Guinea-
Raad sinds zijn installatie op 5 april j l
aan de staatkundige behoeften van dif
gebied beantwoordt.

De Regering verwacht, dat in dit zit-
tingsjaar van de Staten-Generaal de raad
zijn advies zal uitbrengen over de wijze
waarop het zelfbeschikkingsrecht zou
kunnen worden verwezenlijkt. Zij is van
mening, dat voor een verantwoorde keuze
omtrent eigen toekomst de bevolking van
Nederlands Nieuw-Guinea zich vrij en on-
bedreigd moet kunnen oriënteren, overal
waar zij dit wenst. Van haar zijde zal de
Regering onderzoeken welke wijzigingen
in Statuut en Grondwet nodig zijn.
Een gesprek met Indonesië over de toe-
komst van Nederlands Nieuw-Guinen is
helaas niet mogelijk gebleken, omdat ln-
donesie' voor zulk een gesprek voorwaar-
den stelt, die in strijd zijn met het zelf-
beschikkingsrecht. De Regering betreurt
het voorts, dat Indonesië zelfs het laatste
— zij het nog slechts indirecte — officiële
contact met Nederland heeft verbrokep.
Op de grondslag van het in het Handvist
van de Verenigde Naties verankerde be-
ginsel van gelijke rechten en zelfbcscliik-
king der volkeren, heeft de Regering in ite
afgelopen maanden in vele landen be-
sprekingen doen voeren over de mogelijk-
heid de Verenigde Naties te betrekken bij
ontwikkeling en toekomst van Nederlands
Nieuw-Guinea. De conclusies waartuü dit
overleg de Regering heeft geleid, zullen
zo spoedig mogelijk bekend worciari ge-
maakt.

Loon binnen de grenzen

In de afgelopen jaren heeft zich. iri ons
land een ongekende economische groei
voltrokken. De daarmede samenhangende
wel vaarts ver meerdering is, mede als ge-
volg van het gevoerde loon- en prijsbe-
leid, aan brede lagen van de bevolking-
ten goede gekomen. Tevens heeft het ho-
ge niveau van investeringen en de even-
wichtige spreiding daarvan de innerlijk"
kracht van onze economie belangrijk ver-
sterkt. Het stemt tot voldoening,, dat bij
een maximum aan werkgelegenheid het

prijspeil vrijwel stabiel kon worden ge-
houden.

De thans waarneembare vergroting van
de economische spanningen vereist niet-
temin een toenemende waakzaamheid. Het
groeitempo van de produktie is aanmer-
kelijk vertraagd, doordat in vela sectoren
van de economie de capaciteitsgrenzcn.
zijn bereikt. De verhoging van de binnen-
landse bestedingen gaat echter voort en
overtreft de toeneming van de naüonala
middelen. Als gevolg hiervan stijgt de
druk op het prijspeil en neemt het beta-
lingsbalanssaldo af. Op zichzelf is 'n zekere
vermindering van dit saldo nog niet ver-
ontrustend. Een voorzichtig conjunctuur-
beleid zal overspanning van onze econo-
mie en terugslag in een daarop volgende
fase kunnen voorkomen. Meer dan ooit zal
dan ook hét beleid van de Regering er op
gericht moeten zijn, in samenwerking met
het bedrijfsleven, de loonontwikkeling
binnen de grenzen te houden, die door de
groei van__de produktiviteit zijn gesteld.
Het in het~afgelopen jaar gevoerde prijs-
beleid zal worden voortgezet. Zolang de
economische activiteit op het huidige ho-
ge peil blijft, zal het tekort aan arbeids-
krachten: zich handhaven. Opvoering van
produktiviteit en doelmatigheid blijven
belangrijke middelen tot bestrijding van
de gevolgen van dit tekort. Daarnaast zal
de Regering de aantrekking van buiteii-
landse arbeidskrachten bevorderen. Het
toekomstige beleid met betrekking tot de
emigratie zal binnen afzienbare tijd te
Uwer kennis worden gebracht.

Bij het''opstellen van de rijksbegroting
voor 1962,hebben de geschetste verwach-
tingen omtrent de economische ontwikke-
ling als achtergrond gediend. De begro-
ting vertoont een zodanig beeld, dat het
Rijk, ter' dekking van het tekort, over-
eenkomstig' de eisen van de conjunctuur,
in het komende zittingsjaar voor finan-
cieringsdoeleinden geen beroep behoeft te
doen op de open kapitaalmarkt.

In het heden aanvangende parleiuea-
taire jaar( zal een beslissing moeten wor-
den genomen omtrent de datum van in-
gang van enkele reeds aanvaarde belas-
tingverlagingen. De noodzaak de over-
heidsfinanciën zoveel mogelijk af te stern-
men op de conjuncturele ontwikkeling
moet daarbij worden afgewogen tegen het
feit, dat het effectief worden van deze ver-
lagingen uit een oogpunt van een verant-
woorde belastingheffing steeds dringender
wordt. Heden zal U het voorstel worden
aangeboden ' de verlaging van de inkom-
sten- en de loonbelasting te doen ingaan
op l juli 1962.

Daartegenover staat, dat de verzwaring
van de defensielasten tot nieuwe belasting-
voorzieningen noopt. Tot dit doel zal de
verlaging van de vennootschapsbelasting,
die de Regering voorstelt op l januari '63
te doen ingaan, worden beperkt en zal een
belasting op minerale oliën met uitzonde-

ring van benzine worden ingevoerd. De
hierop betrekking hebbende wetsontwer-
pen zullen U eveneens heden worden aan-
geboden. De Regering zal haar aandacht
blijven geven aan een gezonde ontwikke-
ling van de landbouwproductie en aan de
verbetering van de afzet. In nauwe samen-
werking met het georganiseerde bedrijfs-
leven zal zij streven naar een verantwoord
valorisatiebeleid voor de agrarische pro-
duktie.

Zorg ovex protectionisme
De vraagstukken samenhangende met

het internationale vervoer vervullen de Re-
gering, door het protectionisme dat zich
op dit terrein steeds opnieuw openbaart,
met zorg.

De activiteit op het gebied van de wo-
ningbouw heeft in het jaar 1961 een onge-
kend grote omvang aangenomen, in het
bijzonder is de bouw van woningen zonder
overheidssteun sterk uitgebreid. De Rege-
ring heeft eea overschrijding van het aan-
vankelijk opgestelde woningbouwprogram-
ma aanvaard. Zij heeft echter gemeend
maatregelen te moeten nemen om een te
sterke overschrijding tegen te gaan in ver-
band met de bezwaren, die daaraan ver-
bonden kunnen zijn voor de bouwkosten.
Een in verhouding tot de andere sectoren
van de bouwnijverheid hoge activiteit op
het gebied van de woningbouw acht de Re-
gering, gezien de woningnood van velen
in het land, ook voor 1962 gewenst.

Evenals de woningbouw vereisen de
ruimtelijke vraagstukken van ons land
grote aandacht wegens hun betekenis voor
het werk en de ontspanning van ons volk.

De Regering heeft besloten de omzetting
van woeste gronden in landbouwgronden
tot het uiterste te beperken, mede ter wille
van natuurbescherming en openluchtrecre-
atie.

Op wetgevend terrein zal wederom veel
van Uw werkkracht worden gevraagd, ten
dele voor wetsontwerpen, waarvan de be-
handeling reeds een aanvang heeft geno-
men. De Regering vertrouwt, dat de be-
raadslagingen over het ontwerp algemene
kinderbijslagverzekering op korte termijn
zullen worden hervat. Na ampele overwe-
ging zal de Regering door wijziging van
het wetsontwerp tegemoet komen aan een
aantal van de bezwaren, die vóór de schor-
sing der openbare beraadslagingen naar
voren zijn gebracht. T.a.v. het wetsont-
werp tot regeling van het voortgezet on-
derwijs hoopt zij, dat het in dit zittings-
jaar de instemming van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal zal verwerven. Ook
tal van nieuwe wetsontwerpen zullen in
deze periode aan U worden voorgelegd,
o.a. een ontwerp algemene bijstandswet.

De materiële welvaart en de openzien-
barende technische ontwikkelingen van
onze tijd houden het gevaar in, dat de
geestelijke waarden te weinig aandacht
krijgen. Toch zijn het juist deze waarden,
die aan het leven een diepere zin geven er
de krachtsinspanning, die ons land en de
gehele vrije wereld zich thans moeten ge-
troosten, rechtvaardigen. De Regering zn1,
zoveel als in haar vermogen ligt, door het
verlenen van krachtige steun in het bij-
zonder aan onderwijs en cultuur, blijven
streven naar de versterking van de geest-
kracht van ons volk. Zij beseft, dat dit
doel slechts kan worden bereikt, indien
ieder, op welke plaats ook gesteld, hier be-
wust aan bijdraagt.
Op U, vertegenwoordigers des volks, rust
in deze tijden van spanning een zeer bij-
zondere verantwoordelijkheid en een zware
taak. Moge God U bij Uw arbeid wijsheid
en kracht schenken, zodat Gij ook in het
komende zittingsjaar tot zegen van het
Koninkrijk werkzaam zult zijn. Met deze
bede verklaar ik de zitting der Staten-
Generaal voor geopend.
19 september 1961.

Exploitante circuit meent

PUBLIEK IS VEILIG
achter een vangbek

Wij ontvingen van de stichting „Touring Zandvoort" — beheerster en exploitante
van het circuit — de volgende mededeling inzake de genomen en nog te treffen
veiligheidsmaatregelen op de racebaan van de badplaats.

komt geheel voor rekening
op

De mededeling, die wij hier onverkort publiceren,
van genoemde beheerster en expolitante.

't Recente ongeluk op 't circuit van Jton-
za 'heeft nog weer eens aangetoond hoe
belangrijk het is dat het publiek dat races
bezoekt in de eerste plaats op behoorlijke
afstand van de baan wordt gehouden, en
dat voorts speciale aandacht wordt be-
steed aan de z.g. vanghekken zoals die op
vrijwel alle daarvoor in aanmerking ko-
mende plaatsen op het circuit van Zand-
voort zijn aangebracht.

Daarvoor is een bekendheid met de
juiste toedracht van het ongeluk op Monza
van het grootste belang. De directeur van
het circuit van Zandvoort, de heer J. B.
Th. Hugenholtz heeft bij de Nederlandse
officials, die de wedstrijd te Monza bij-
woonden geïnformeerd naar de juiste toe-
dracht van het ongeluk. Hem werd mede-
gedeeld dat in de fatale bocht von Trips
met zijn Ferrari vóór Clark met Lotus
reed. Doordat de Ferrari iets naar binnen
kwam raakte deze wagen de Lotus waar-
na de Ferrari van de baan schoot over een
glooiende berm en tegen het gashek
botste waarachter het publiek stond op-

gesteld. De Ferrari is door het gaashek
opgevangen en op de berm teruggeworpen
met het gevolg dat von Trips er onder
raakte. Ware dit hek slechts als vanghek
uitgevoerd en had het publiek daar opge-
steld gestaan achter een tweede hek, dan
was er van een ramp geen sprake ge-
weest, uitgezonderd het droevige lot van
von Trips.

De bochten in Zandvoort zijn met vang-
hekken uitgerust (soms 2 parallel lopen-
de hekken) en pas daarachter bevindt zich
het publiek, wederom achter een hek. Op
Monza fungeerde het hek als vanghek én
publiek-afzetting. Ondanks het feit dat het
gaas niet brak, deukte de wagen toch het
gaas ettelijke meters in en verwondde een
aantal toeschouwers dodelijk.

Op het circuit van Zandvoort worden
regelmatig, ondanks het feit dat er geen
ongelukken van betekenis plaatsvonden,
nieuwe en uitgebreide voorzieningen ge-
troffen om het publiek zo veilig mogelijk
op te stellen. Zo wordt het aantal vang-
hekken gestadig uitgebreid. Hoewel op het

Wat U act poétttefe?
Daar heb ik over nagedacht

wild van, want er werden soms door de
politie rake klappen uitgedeeld als iemand
iets had gezegd, wat de gemoederen in be-
weging had gebracht. De mannen, die dan
aan het roer zaten, hadden natuurlijk ook
het politie-apparaat in handen en zij ge-
lasten dan een politie-actie, die de oproe-
rige elementen (zo werden ze genoemd, die

v o l t dat nolltiek dkwdls ook eenv?'g;s ^n doen en m^ doen en be°
als de kle°nsteüartfiiets metsoedKfemste partij iets met goea

Nu vandaag de Troonrede wordt uitge- woorden kunnen brengen. Soms hoef je
sproken door de Koningin, gaan m'n ge- helemaal geen ideeën te hebben om aan
dachten onwillekeurig uit naar de politiek, politiek te doen. Dan heb je er genoeg aan
Ik heb wel begrepen dat politiek een ding als je weet wie je tegenstander is en uit
is om over na te denken. Ik heb wel eens welke hoek de wind waait. Want politieke d„eï'

J

tijdens een straat-debat in de verkiezings- mensen hebben vanzelfsprekend altijd te-
tijd - vroeger gebeurden die dingen - genstanders. Als dat niet zo was, zou er Hebt u er wel eens over nagedacht dat
iemand horen zeggen: „Mensen, zo gauw van politiek geen sprake zijn, want dan het altUd de grootsten zijn, die het tucht-
je een lekke riolering voor je huis hebt en-dacht iedereen gelijk, - of dan werd men apparaat m handen hebben? De kleinen
je laat die maken, terwijl je er bij denkt gedwongen zus of zo te denken - en dan vangen de klappen op en zij ijveren net zo
dat het de belastingen zijn, die er de een- was er geen strijd, strijd voor een pro- lanS tot ze meedoen met het bestraffen of,
ten voor doen zijn? dan doe je aan poli- gram of een idee. en dat 1S

U
 de moedgevendei nuancei van de

tiek!" Of je nu aan lands- of aan gemeente- pohtiek, helemaal zelfstandig straffen uit-
Ik dacht toen - U vergeve mij, ik was politiek doet, altijd wordt er gewerkt aan delen- u h?bt h.e.us we] voorbeelden, die

kind - dat politiek iets met riolen had te het bereiken van een of ander ideaal. Je van toepassing zijn op deze gedachte.
maken. Dat is natuurlijk niet waar. Soms wil iets bereiken. En vandaag heeft onze Koningin de
heeft 't met grenzen te maken en ook wel Met de politiek kan je alle kanten op. Troonrede afgestoken, de uiteenzetting van
met straaljagers en leger-oefeningen. Maar Hier in ons land tenminste wel. Je kunt de d»ngen, die staan te gebeuren en de
die riolering zat me toch een hele tijd iets over boord gooien, je kan hartstoclite- maatregelen, die getroffen worden om aan
dwars. - lijk proberen iets te behouden en je kan bepaalde situaties het koene hoofd te bie-

Later, toen ik opgroeide en mijn leer- helemaal niets willen of wensen en alleen den-
meesters afwisselend woedend of aanmoe- maar stemmen en ja-knikken op wat an- Vandaag wordt er weer een politiek pro-
digend waren geweest, begon ik te besef- deren voor je gezegd hebben. Als je heel gramma aan U voorgesteld, vrienden,
fen dat er meer aan vast zat. Om aan poli- ijverig bent voor een idee, ga je de straat Denkt U daar asjeblieft niet te licht
tiek te doen, dacht ik zo, moet je een han- op om dat te verkondigen. over.
digc jongen-zijn, moet je kunnen praten Vroeger werd er in dit land ook straat-
en je gedachten en ideeën behoorlijk onder politiek bedreven... Als jongetje was ik daar BARTJE.

Trieste cijfers
In ons land vonden in 1960 in totaal

177.000 verkeersongevallen plaats, waarbij
1900 met dodelijke afloop. Dit staat in het
deze week verschenen jaarverslag van

het Verbond voor Veilig Verkeer.
Het jaarverslag zegt dat reeds in 1959

een tendens bestond, die deed vermoeden
dat aan de in 1955 ingezette gunstige ont-
wikkeling een einde was gekomen.

De in 1960 geconstateerde toeneming
van onveiligheid op de weg manifesteerde
zich niet alleen in een verdere vergroting
van het aantal verkeersongevallen met
ruim 17 pet., een percentage dat sedert
1950 nimmer werd overtroffen — maar
helaas ook in een ongekend sterke toe-
name — met 10.6 pet. — van het aantal
doden op de weg. Dit steeg van 1718 in
1959 tot 1900 in 1960 ofwel met 182 slacht-
offers. Voorzichtig prognoses, die voor de
afgelopen jaren een jaarlijkse toename van
het aantal verkeersdoden met ongeveer
100 doden per jaar hebben voorspeld, zijn
daarbij door de in het verslagjaar aan het
licht getreden realiteit illusoir geworden.
Ook het aantal zwaar en licht gewonden
overtrof dat van het jaar 1959 aanzienlijk,
nl. met 11 pet.

De in het vorige jaarverslag reeds ge-
signaleerde ommekeer in de ontwikkeling
van de relatieve cijfers heeft zich.zo wordt
gezegd in het jaarverslag, verder voort-
gezet. De in 1959 nog constant gebleven
coëfficiënt van 12,3 doden op één eenheid
verkeersintentsiteit, is met 12,5 voor het
verslagjaar ongunstiger geworden.

Gezien de absolute stijging van het aan-
tal verkeersdoden is de toename van deze
coëfficiënt nog bescheiden te noemen, wat
verband houdt met de in vergelijking tot
vorige jaren opzienbarend grote toename
van de verkeersintensiteit. Dit is mede de
oorzaak dat het relatieve cijfer, dat ver-
band legt tussen het aantal verkeersdoden
en het aantal motorvoertuigen tegen één
dode op 468,1 motorvoertuigen tegen één
dode op 461,6 motorvoertuigen in 1959,
zelfs voor het verslagjaar iets gunstiger
uitvalt.

Ook in de verhouding van het aantal
verkeersongevallen tot het aantal motor-
voertuigen trad een verslechtering op door
een daling van het relatieve cijfer van 5,3
tot 5,1.

rechte einde tijdens de autoraces van 3
september een vijfvoudige botsing plaats-
vpnd met een snelheid van 150 km per
uur had deze toch geen nadelige gevolgen
voor het publiek, daar de wagens in de
zandstrook tot stilstand kwamen en de
hekken niet bereikten. De SAAB van me-
vrouw Heidendahl werd in de Tarzanbocht
m het gaashek opgevangen evenals de
Gemini van Slotemaker. Achter deze hek-
ken mag zich geen publiek ophouden.

'in de loop van de winter zullen verdere
voorzieningen getroffen worden om de vei-
ligheid door middel van gaashekken, die
hun doelmatigheid ruimschoots en op doel-
treffende wijze bewezen hebben, nog te
vergroten, teneinde de naam van Zand-
voort als een der veiligste banen ter we-
reld te handhaven.

Naschrift red.:

Wij souden de voor de veiligheid van het
circuit van Zandvoort verantwoordelijke
personen willen aanraden het j.l. saterdag
in „Het Parool" opgenomen interview met
de Zweedse coureur, Joakim Bannier te
lezen. Het verschaft hen de zo noodzake-
lijk geworden opheldering over de veilig-
heid van racebanen.

Enige kernachtige uitspraken van Bon-
nier en twee andere renners, ontleend aan
de publicatie in „Het Parool", laten w >
hier volgen. Zij laten aan duidelijkheid
niets te wensen over.

Joakim Bonnier op de vraag „bestaan
er werkelijk absoluut veilige circuits" (Het
Parool 16 - 9 - '61):

„Zekerheid bestaat nergens. Je kunt al-
tijd en overal een ongeluk veroorzaken of
krijgen. Sommige circuits zijn gevaarlijker
dan de andere, otndat zij zeer hoge snel-
heden mogelijk maken. De snelste circuits
zijn Spa, Reims en Monza. Het circuit van
Buenos Aires is betrekkelijk veilig, omdat
er bijvoorbeeld geen bomen zijn, maar
van een volkomen veilige wedstnjdbaan
kan men bij autoraces beslist niet spre-
ken."

Piero Taruffi: (in de Saturday Even-
ing Post 1957):

„Het is onmogelijk de toeschouivers bij
wegwedstrijden tegen het gevaar te be-
schermen en dit betekent dat het tijdperk
der wegwedstrijden voorgoed voorbij {«.
Om verdere rampen te voorkomen, dient
er snel gehandeld te worden."

Juan Fangio na de dood van Peter Col-
lins in 1858:

„We zijn tot de absolute grens gekomen,
deze jonge coureurs zijn niet te vervan-
gen. Zijn dood betekent niet alleen een
groot verlies voor de racesport, dach zon-
der twijfel is opnieuw komen vast te
staan, dat het noodzakelijk is, de veilig-
heid bij de races te verhogen."



FAMILIEBERICHTEN
De heer en mevrouw KBRKMAN-KOPBR
zeggen u hiermede hartelijk dank voor de
blijken van belangstelling bij hun hu-
welijk ondervonden.
Zandvoort, september 1961
Zeestraat 65 sousterr.

Op 14 september ging toch nog on-
onverwacht van ons heen mijn innig
geliefde man, onze lieve, zorgzame
vader

Wilhelm Nicolaas Cotnelis
Platteeuw

in de ouderdom van 68 jaar.
T. Platteeuw-Gorter
Etty
Wilhj

Zandvoort, 19 september 1961
Trompstraat 19/1
De teraardetaestelling heeft heden
op de begraafplaats „Zorgvlied"
te Amsterdam plaats gehad.

Heden nam God tot Zich onze lieve
vader, grootvader, broer, zwager en
oom

GERRIT VAN DER WERFF
weduwnaar van J. Steenhuizen

in de leeftijd van 80 jaar.
Zandvoort, 19 sept. 1961
Tolweg 4 zwart

Zandvoort:
I. Brink-Ranics
J. H. B. Brink
Joke
Irénke

Den Haag:
E. Schulze-v.d. Werff
M. v.d. Werff

Zandvoort:
N. Bon-Steenhuizen
Neven en nichten.

De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11. Gelegen-
heid tot condoleren aldaar donder-
3ag 21 sept. a.s. van 4-5 uur.
De teraardebestelling zal plaats heb-
ben vrijdag 22 sept. a.s. des nam.
2.30 uur op de algemene begraaf-
plaats te Zandvoort.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Inentingen tegen kinderldmming
Aanvangende 18 oktober a.s. zullen kinde-
ren geboren in het eerste halfjaar 1961
hun primaire inentingen tegen poliomyeli-
tis kunnen ontvangen. De ouders ontvan-
gen daartoe t.z.t. een oproep.
Voorts is de mogelijkheid geopend om in
dezelfde periode na-inentingen te ver-
strekken aan kinderen van de jaarklasse
1960 (eventueel 4e injecte jaarklassen '58
en '59) die de serie van april-juni 1961
geheel of gedeeltelijk hebben gemist.
Indien de ouders van kinderen, tot deze
laatste categorie behorende, van deze ge-
legenheid gebruik willen maken, worden
zij verzocht hiervan mededeling te doen
aan de gemeentesecretarie (Ie afdeling,
kamer 4), des morgens tussen 9 en 12.30
uur.
De gelegenheid tot aanmelding sluit op l
oktober a.s.

Fa Gansner en Go, smederij
Schelpenplein 12, Grote Krocht 36a

Telefoon 2518

Verkoop
olie- en kolenhaarden

Laat u vakkundig voorlichten en
adviseren.
Becking en Bonger, Davonette,
E. M. Jaarsma, Etna, Interno, e.a.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortsc

Courant, Achterweg 1.

Blauw en Zwart
Dat zijn de kleuren van de Rijkspolitie - het
Korps van manne,n van de daad. Zij treden re-
gelend op - zij onderzoeken - zij staan als ver-
trouwensmannen midden in de gemeenschap.
Ben interessant en boeiend vak, dat - naast een
aantrekkelijk salaris i) - voor de jongeren bij-
zonder goede promotiekansen biedt.

Ligt uw leeftijd tussen 21 en 28 jaar, bent u
tenminste 1.75 m lang en hebt u- een goede
algemene ontwikkeling?
Vraag dan inlichtingen bij het Bureau Wer-
ving Rijkspolitie, Koningskade 8, Den Haag,
Telefoon (070) 18 23 25, of stuur onderstaan-
de coupon in.

i) Aanvangssalaris wachtmeester circa ƒ 1$5.— per maand.

Gaarne ontvang ik nadere inlichtingen over mijn toekomst-
mogelijkheden bij het Korps Rijkspolitie.

WOONPLAATS: GEB. DATUM

mannen van de daad l

Ook als u 20 jaar bent kunt u reeds deze coupon
inzenden.

VOETBAL

Punten-samen gedeeld
Zandvooxtmeewen speelde gelijk tegen Zeeburgia

De tweede competitiewedstrijd, tegen Zeeburgia in Amsterdam, is voor het eerste
elftal van Zandvoortmeeuwen geëindigd in een 2-2 gelijk spel. Het zag er j.l.
zondag naar uit dat de kustbewoners de hoofdstedelingen met een nederlaag, ach-
ter zouden laten. Zandvoortmeeuwen scoorde in de eerste en in het begin van de
tweede helft twee doelpunten, bij een blanco stand van Zeeburgia.

Maar de Amsterdammers bleken niet van zins de Zandvoorters met de winst te
laten gaan en zij lieten dat blijken ook.

Direct na het beginsignaal probeerde j
Zeeburgia een opening te forceren in de
achterhoede van Zandvoortmeeuwen. De
verdediging moest zich schrap zetten te-
gen de felle en niet van gevaar ontblote
aanvallen van de hoofdstedelingen. Zee-
burgia verspeelde tijdens dit offensief een
pracht van een kans de score te openen.
Doelman ter Wolbeek liet het leer aan zijn
handen ontglippen en de bal rolde in de
richting van de toestormende rechtsbinnen
van Beest. Deze onfortuinlijke speler van
Zeeburgia schoot de bal hoog over het doel,
dat hij zonder veel inspanning had kunnen
bereiken. Zandvoort was hem er dankbaar
voor.

Zeeburgia liet zich door deze gemiste
kans echter niet ontmoedigen en ging op-
nieuw tot de aanval over. Maar het ont-
brak het elftal, dat technisch de meerdere
van Zandvoortmeeuwen moet worden ge-
noemd, aan goede en trefzekere schutters.
Dit respijt in de afwerking van de aanval-
len gaf de voorhoede van Zandvoort gele-
genheid, het initiatief over te nemen. In
de 35e miuuut kwam het elftal op een wel
heel voordelige wijze aan het eerste doel-
punt.

Na een schot van Plaisir kwam de bal
op het hoofd van linksachter Smink van
Zeeburgia terecht die het leer, met een
achterwaartse beweging, in het net achter
zijn doelman deponeerde, l—0.

In het begin van de tweede helft oogstte
Zandvoort het tweede doelpunt. Op grote
afstand schoot linksachter Water In de
richting van het doel van Zeeburgia.
Keeper Hofstee rende de bal tegemoet en
nam een duik over de bal heen. De
toestormende rechtsachter Kip deed nog
een vertwijfelde poging het leer uit zijn
baan te krijgen, maar tevergeefs. 2—0.

Maar Zeeburgia wanhoopte niet. In-
tegendeel. Zandvoort werd in de verdedi-
diging gedrongen.

Vijf-en-twintig minuten na 't begin van
de 2e helft maakte linksbinnen Balsing
het eerste tegenpuntje voor zijn club. Elf
minuten later passeerde deze speler, na-
dat Koper een minuut te voren Hofstee
bijna op de knieën had gedwongen, keeper

ter Wolbeek voor de tweede maai.
Zandvoort trachtte Zeeburgia in de laat-

ste minuten van de ontmoeting nog te be-
dwingen, maar de Amsterdammers wisten
van geen wijken en hielden stand. De uit-
slag bleef dus ongewijzigd. 2—2.

De opstelling van Zandvoortmeeuwen
zag er uit als volgt: Ter Wolbeek; Stob-
belaar, Water; Bruijnzeel, F. Koper,
Schilpzand; Plaisir, Nijkamp, J. Koper,
Visser en Keesman.

RANGLIJST VOETBALCOMPETITIE

De stand in 2e klasse B, West l, ziet er
thans als volgt uit:
Zandvoortm.
TYBB
Amsvorde
Zeeburgia
Watergr.m.
HEG
Schoten
JSV
Aalsmeer
RKAVIC
Baarn
Celeritudo

2
2
2
2
l
2
2
2
2
2
l
2

l
l
l
l
l
O
l
l
O
O
o
o

o
o
o
o
o
o
l
l
l
l
l
2'

•3
3
3
3
2
2
2
2
l
l
O
O

6—2
8—3
5—3
3—2
3—2
3—3
2—6
l—4
5—6
2—3
0—1
1—4

Zeepost
Ver. St. v. Amerika ss „Korendijk" 20-9
Brazilië: ms „Cap San Nicolas" 21-9
Brits-Oost-Afrika: ms „Africa" 21-9
Canada: ms „Lealott" 20-9

ms „Fernefjell" 21-9
Chili: ms „Köln" 21-9
Ned. Antillen: ms „Prins der Nederl." 19-9
Suriname: ms „Jason" 20-9
Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:

ms „Nijkerk" 19-9

P.V. „Pleines"
De P.V. „Pleines" hield afgelopen zon-

dag een wedvlucht vanaf St. Ghislain over
een afstand van 220 km. Gelost om 7.45,
arriveerde de eerste duif om 11.24.

A. Dorsman l, 3, 5, 6.
K. Driehuizen 2, 4, 8.
C. Visser 7.

Ouder echtpaar, ingeschr. Z'voort, zoekt rustige

woning of gel woning
leeg, gestoff. of gem., v. perm. Br. m. opg.
v. ligging, ind. en prijs nr. ,7201 bur. Z.C.

Gramofoonplatenfabriek
vraagt voor spoedige indiensttreding

mannelijk en vrouwelijk

personeel
Aanmelden Noorderduinweg 54 dagelijks
tussen 18 en 19 uur of telef. 02500-19112.

VOOR DIRECT GEVRAAGD:

M E I S J E S
Good loon.

Boekbinderij

Aanmelden: Haarlemmerstraat ISachter,
telefoon 4124.

Fotokring start seizoen
De amateur-fotokring „Zandvoort" opent
hedenavond het winterseizoen 1961-'62 met
een voorlichtingsavond in het Gemeen-
schapshuis. De heer J. Schraa, bestuurslid
van de Bond van Nederlandse Amateur-
fotografenverenigingen, zal spreken over
zijn ervaringen met de fotografie.

Spel met staf
In de nacht van zaterdag op zondag zijn

enkele leden van het vrijwillige Zandvoort-
se brandweerkorps erin geslaagd de be-
kende staf van Oterleek te bemachtigen.
De staf werd „ontvreemd" uit een brand-
weergarage in Aerdenhout.

Voor

familiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135

MG R U YTE R weefcrec/ame
....... '.ïî î̂ ^ IB.̂ ^ -̂ 1^̂ . H H î Hi'JH.̂ Bk < Goldl.1 van 3Of/m 9ft eaatomtier 1QATvan 20 t/m 26 september 1961

PAKJE

MARGARINE
GRATIS
bij aankoop van 4 pakjes
Super- of Tafelmargarine

Verdien deze week op kersverse
De Gruyter-margarine 44 of 43 centl

JA.3M
2e POT

VOOR HALVE PR'JS
bij aankoop van f. 4,-
De Gruyier-ariikelen

Kies uit 18 verschillende frisse
jamsoorten: talloze boterhammen

om „met vrucht" te peuzelen)

500 GRAM
EXTRA BELEGEN

KAAS
van f. 1,80

1.1,59
het Snoepje van de'Week

voor slechts 15 et. bij elke f 4,-
aan boodschoppen.

Volvetl Vol-gerijpt in De Gruyter's
kaas-pakhuizen. Verrukkelijk pikant

en toch mild. Óók zo lekker
in blokjes!

korjting. Óók bij de weekreclames
' " ' ' ' : ' ' ' ' ' ' ~ ' ~ ' • • ' • ' ''''•• • ' ' ' • '

NET MEISJE gevr. in ge-
zin jn. 3 kl. kind. Meerd.
hulp aanw. Mevr. Roos,
Tj.Hiddesstr. 2/6, tel. 3056

TE koop: i.g.st. DAVO-
HAARD ƒ40,; i.g.st. FA-
BER HAARD ƒ 65,- mét
plaat. Zandvoortselaan 37
telefoon 2415.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort
Aangeb.: A'dam Zuid 2:
5 krs, badk., ruime keuk.,
zeer mooi uitz. op Amstel,
belétage. Huur ƒ 95 p.m.
Gevr.: Zandvoort: min-
stens 5 kamers m. modern
comfort. Hogere huur geen
bezwaar. Aanbiedingen:
Amsterdam: telefonisch:
020-790881.

Flinke HULP gevr. 2 ocht.
p.w. Andriesse, Fr. Zwaan-
straat 12, tel. 3756.

Jonge vrouw met 2 kind.
vraagt gestbff. en gedeelt.
GEM. WOONRUIMTE. Br.
m. pr.opg. nr. 7202 Z.Crt.

TE KOOP: l VROLINCK
HETELUCHTKACHEL
maat 30. Vuurboetstr. 4rd

Gedurende de wintermaan-
den gelegenheid voor o.a.
VERENIGINGEN tot het
houden van CLUBAVON-
DEN of PARTIJEN.
J. Verhagen, hotel „Sonne-
hoeck", Dr. Smitstraat 5,
Telef. 2912.

HUISJE TE KOOP GEVR.
door Zandvoorter. Aanb.
Tel. 3929.

KOOPT BIJ DE VAKMAN
Ronde tafel ƒ 59,—
Eethoek (ronde tafel,

4 stoelen) /215.—
Bankstel ƒ325,-
Bergkasten ƒ159,—
Gemakkelijk te betalen.

Ook voor stofferen en
behangen het beste adres
Woninginr. HEEMEYER
v. Ostadestr. 7a, tel. 3116

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

GRATIS WASSEN
met een. VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VEL.O-
wasmachine v.a. ƒ 179,-.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend.
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263'

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterdag 23 sept.,8 uur
Nederlandse Gomedie
Mijnheer gaat

op jacht

Zondag 24 sept., 8 uur
Nederlandse Comedie

De getatoueerde
roos

Vrijdag 29 sept., 8 uur

Het Nationale
Ballet

o.l.v. Sonia Gaskell

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

Dat kunt ook U
zeggen na een

advertentie in de

Z A N D V O O R T S E
C O U R A N T
Achterweg l

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen

van
Zandvoorts bevolking !
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ZAND VOORTS E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD én AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentache Bank, Zandvoort

Huishoudboekje van de Staat
vertoont voor 1962 een tekort van f 275 miljoen

Na het snelle herstel in 1958 van de tegen het 'einde van 1957 ingetreden recessie l der te bezien. Het bekende feit werd daar
heeft het economische leven in Nederland zich ononderbroken in opgaande lijn be-
wogen. Sedertdien is de algemene toestand gekenmerkt door een hoge werkgelegen-
heid en produktie, een bijna stabiel prijspeil en een gunstige ontwikkeling van de
betalingsbalans. Hoewel het geschetste beeld getuigt van de innerlijke sterkte van
onze volkshuishouding zijn er in het economische leven toch tekenen aanwezig, die
tot waakzaamheid dwingen. Er is een knellende schaarste aan arbeidskrachten bij
een volledige benutting van het produktie-apparaat. Het aanbod kan geen gelijke
tred houden met de vraag, hetgeen zich o.a. weerspiegelt in een verlenging van le-
vertijden en een opwaartse druk op de prijzen, een snelle toeneming van de invoer
en een minder sterke groei van de uitvoer. Dit maakt het noodzakelijk ten aanzien
van de bestedingen waakzaam te zijn om te voorkomen dat, zoals in 1956/57, het
evenwicht in onze economie wordt verstoord, de achteruitgang van de betalingsba-
lans te ver doorschiet en de opwaartse druk op de prijzen te groot wordt.

STAAT DERFT BELASTING
Met dit beeld van de huidige economische
toestand opende de minister van Financiën
zijn beschouwingen over de begroting 1962
in de j.l. dinsdag aan de Tweede Kamer
aangeboden miljoenennota. *
Wij ontlenen aan deze nota het volgende:

Uit een oogpunt van conjunctuurpoli-
tiek wil de Regering evenals tot dusverre
door middel van de rijksfinanciën en met
behulp van andere beleidsinstrumenten
trachten zo'n invloed uit te oefenen, dat
deze in overeenstemming zijn met de wer-
kelijke produktiemogelijkheden. Aan het
beleid liggen echter ook structurele doel-
stellingen ten grondslag. Zo is het beleid
er op gericht, de toeneming van de rijks-
uitgaven relatief te doen achterblijven bij
de structurele groei • van het nationale in-
komen. In het structurele vlak ligt ook het
streven van de regering te geraken tot
een verlaging van de belastingdruk. Naar-
mate de tijd voortschrijdt acht de rege-
ring een verlichting van belasting, met na-
me in de persoonlijke sfeer, een steeds
dringender eis. Het conjuncturele aspect
hiervan heeft de Regering echter zwaar
laten wegen. Het is een onmiskenbaar feit,
dat de belastingverlaging op het tijdstip
van invoering een stimulerende werking op
de bestedingen heeft. Binnen een beperkt
tijdsbestek moet dus het meest geschikte
ogenblik worden gekozen. De regering
heeft besloten _voor te stellen de tariefs-
verlaging van de inkomsten- en loonbelas-
ting, die voor 1962 resulteert in een belas-
tingderving van ƒ 215 miljoen, eerst op l
juli 1962 te doen ingaan.

Naast een ontwerp van wet, waarin dit
voorstel is" belichaamd en waarin tevens
de datum van 31 december 1962 is opge-
nomen voor het beëindigen van de tijde-
lijke verhoging van de vennootschapsbe-
lasting, zijn dinsdag j.l. twee wetsvoorstel-
len verschenen, die beogen te voorzien in
de dekking van de additionele defensie-
uitgaven, waarvoor ons land is geplaatst.
De Regering is n.l. van oordeel, dat de
verhoging van de defensie-uitgaven na het
lopende begrotingsjaar moet worden gefi-
nancierd met middelen tot een bedrag van
ƒ 135 miljoen, die zowel bij de Indirecte als
bij de directe belastingen worden gevon-
den. Laatstbedoelde voorstellen behelzen
de instelling van een bijzonder invoerrecht
op minerale oliën, met uitzondering van
de reeds aan bijzonder invoerrecht onder-
worpen benzine en het bepalen van het
blijvende tarief voor de vennootschapsbe-
lasting op 42—45%.

Vooruitlopende op een duurzame rege-
ling in de algemene belastingherziening, is
de regering verder voornemens voor de
werkende gehuwde vrouw als voorlopige
oplossing een belastingverlichting per l ja-
nuari 1962 voor te stellen. Naar schatting
zal hiermede een bedrag van ƒ 50"miljoen
per jaar gemoeid zijn. Het desbetreffende
wetsontwerp zal binnen afzienbare tijd
worden ingediend.

De begroting voor 1962 vertoont een uit-
gaventotaal van ƒ 11.160 miljoen, waar-
van ƒ 9.087 -miljoen aan lopende uitgaven
en ƒ 2.073 miljoen aan kapitaalsuitgaven.
De middelen worden geraamd op ƒ 10.885
miljoen, zodat voor de gehele dienst een
tekort zal ontstaan van 275 miljoen.

De regering heeft thans besloten voor
te stellen de tariefsverlaging van de in-
komstenbelasting en de loonbelasting met
ingang van l juli 1962 en de verlaging van
de vennootschapsbelasting met ingang van
1963 te doen ingaan. De benodigde nieuwe
middelen ter dekking van de extra verho-
ging van de defensie-uitgaven in 1962 en
1963 ad ƒ 135 miljoen per jaar die voort-
vloeit uit het aflopen van de Amerikaanse
hulp, worden gevonden zowel bij de indi-
recte belastingen als bij de directe belas-
tingen. De voorstellen zijn neergelegd in
de tegelijk met de ontwerp-begroting bij
de Tweede Kamer der Staten-Generaal in-
gediende wetsontwerpen. Vervolgens over-
weegt de regering voor de werkende ge-
huwde vrouw per l januari 1962 een be-
lastingverlichting te doen ingaan. Het des-
betreffende wetsontwerp zal binnenkort
worden ingediend.

Bij een totaal-woningbouwprogramma
voor 1962 van 90.000 woningen is in de be-
groting rekening gehouden met het sub-
sidiëren van 35.000 woningwetwoningen en
30.000 particuliere woningen. Voor de fi-
nanciering van de woningwetbouw is eeu
bedrag van ƒ 700 miljoen opgenomen. De
regering streeft- er naar door enige matige
huurverhogingen de huursubsidies te doen
afnemen en tenslotte grotendeels te doen
vervallen.

Een belangrijke faktor die de hoogte
van het nadelig saldo van het Landbouw-
Egalisatiefonds (ƒ 321 miljoen) mede be-

paalt, is de wereldmarktprijs. Deze onze-
kere faktor maakt een voorbehoud voor de
in de begroting opgenomen bedragen nood-
zakelijk. Voor de vaststelling van de be-
groting 1962 is uitgegaan van de wereld-
marktsituatie omstreeks l juli 1961. De
overige faktoren, n.l. het garantieniveau
en het binnenlandse prijspeil zijn, in tegen-
stelling tot de wereldmarktprijzen, wel
vatbaar voor beïnvloeding door regerings-
maatregelen. Een actiever markt- en prijs-
beleid in het binnenland kan In dit ver-
band van betekenis zijn.

De plafonds voor defensie-uitgaven zul-
len voor de jaren 1962 en 1963, zowel voor
wat betreft de begrotingen als de kasuit-
gayen, ieder jaar met ƒ 135 miljoen wor-
den verhoogd. Voor 1961 werd de limiet
van de militaire kasuitgaven met ƒ 150
miljoen verhoogd.

Het basisbedrag, dat voor de begrotin-
gen 1962 en 1963 is gebracht op ƒ 1985
miljoen, wordt verhoogd met de extra-kos-
teri, die het gevolg zijn van de salaris- en
pensioenverhogende maatregelen na 1959.
Voor 1962 worden deze extra-kosten ge-
raamd op ongeveer ƒ 75 miljoen.

OPSTELLEN VAN PRIORITEITEN
Zoals is opgemerkt bedraagt het te-

kort van de ontwerpbegroting 1962 ƒ 275
miljoen. Naar verwachting zal het bud-
gëttaire kastekort, waarvoor monetair
aanvaardbare dekking nodig zal zijn, daar-
van weinig afwijken. De stortingen op de
voorinschrijfrekeningen in '62 zullen het
voor dekking benodigde bedrag van plm.
ƒ 275 miljoen in niet onbelangrijke mate
overschrijden. Voor de financiering van de
begroting 1962 zal het Rijk dus geen Be-
roep op de open kapitaalmarkt doen.

Zoals in de inleiding al is opgemerkt ,is
hej: beleid van de regering in structureel
opzicht er op gericht dat de toeneming
van de rijksuitgaven relatief achterblijft
bij die van het nationale inkomen om op
deze wijze ruimte te scheppen voor een
verlaging van de belastingdruk. Daarnaast
wil de regering uit een oogpunt van con-
junctuurpolitiek trachten door middel van
de rijksfinanciën en met behulp van andere
beleidsinstrumenten zo'n invloed op de na-
tionale bestedingen uit te oefenen, dat de-
ze in overeenstemming zijn met de werke-
lijke produktiemogelijkheden,

Zoals in de miljoenennota 1961 is uiteen-
gezet, maakt een verantwoorde verdeling
van de aan het Rijk ter beschikking ko-
mende middelen over aanwendingsmoge-
lijkheden waartussen men kan kiezen, het
opstellen van „prioriteiten" op korte en
langere termijn noodzakelijk. Hierbij die-
nen uitgavenverhogingen en belastingver-
laging op één lijn te worden gesteld.

De prioriteitenbepaling vraagt in de eer-
ste plaats het afbakenen van een budget-
tair kader, waarin de toekomstige beslis-
singen op verschillend terrein zullen moe-
ten worden opgenomen. De Staten-Gene-
raal krijgen hierdoor meer dan in het ver-
leden de mogelijkheid om aandacht te
schenken aan de keuzefunctie.

Gezien de stijging van de defensie-uit-
gaven na 1960 laat de norm voor de civie-
le uitgaven slechts een stijging toe van
ƒ 200 miljoen per jaar. Ten aanzien van
het uitgavenbeleid wordt daarom een gro-
te omzichtigheid vereist.

De uitgaven voor Verkeer en Waterstaat
zullen in 1963 ongeveer ƒ 80 miljoen meer
vergen dan in 1962. Voor de overige ta-
ken blijft daardoor een accres van ƒ 120
miljoen mogelijk, waarvan het overgrote
deel voor uitgaven op het gebied van het
onderwijs nodig zal zijn.

Bij het opstellen van de belastingramin-
gen voor het dienstjaar 1962 is er van uit-
gegaan dat de Nederlandse economie in
1962 een verdere expansie zal vertonen:

In de ramingen is er rekening mee ge-
houden, dat:
1. de verlaging van de inkomsten- en de

loonbelasting doorgang zal vinden op
l juli 1962;

2. een belastingverlichting voor de wer-
kende gehuwde vrouw per l januari '62
tot stand zal komen;

3. ook andere minerale oliën dan benzine
met ingang van l januari 1962 zullen
worden belast met een bijzonder in-
voerrecht:

OVERHEID EN TOLKSHUISHODDING .
In zijn slotbeschouwing wijst de minis-

ter van Financiën er op dat de voor 1962
ingediende begroting de eerste ontwerg-
begroting is waarvan het uitgaventotaal
de 10 miljard gulden overschrijdt. Dit was
aanleiding in de Miljoenennota de rijks-
financiën in historisch perspectief wat na-

geïllustreerd, dat de overheidshuishouding
vergeleken met de jaren voor de tweede
wereldoorlog een veel belangrijker plaats
in onze economie is gaan innemen. Het
Kabinet streeft naar een — ten opzichte
van het nationale inkomen — relatieve
vermindering van het uitgavenpeil; noch-
tans staat wel vast, dat het beslag van de
overheid op het nationale inkomen wezen-
lijk groter zal blijven dan eertijds.

Doordat de overheid een grotere plaats
in onze volkshuishouding is gaan innemen,
is ook de invloed, die via de overheidsfi-
nanciën op het economisch bestel kan wor-
den uitgeoefend, gegroeid. Bij het finan-
ciële overheidsbeleid dient men daarmede
terdege rekening te houden en zo nodig
moet van de hier liggende mogelijkheden
gebruik worden gemaakt. Overigens moet
men die mogelijkheden ook thans niet
overschatten, Het totaal van vraag onder-
scheidenlijk aanbod in onze economie —
binnenlandse bestedingen en uitvoer aan
de ene kant, produktie en invoer aan de
andere — beweegt zich in de buurt van
de 70 miljard. In dit kader staat de rijks-
begroting met een totaal van 11 miljard.
Hoezeer ook de noodzaak tegendruk te
geven moet worden erkend, gegeven ook
haar beperkte flexibiliteit ligt het voor öe
hand, dat aan de overheidshuishouding niet
de eis mag worden gesteld, schommelin-
gen van enige betekenis in de totale vraag-
en aanbodverhoudingen volledig te com-
penseren.

Beziet men het beeld van onze economie
in de jaren 1960 tot en met 1962 — wat
het laatste jaar betreft de opgestelde prog-
nose — dan kan men dit als volgt samen-
vatten. De produktie stijgt, zij het door
knelpunten aan de aanbodzijde in afne-
mende mate. De bestedingen lopen snel-
ler op dan de produktie. Deze schaarbe-
weging heeft zowel consequenties voor het
interne als voor het externe evenwicht.

Intern zijn de spanningen groot. In het

Niet alleen interne aspecten maar
het wat meer op de achtergrond

bijzonder geldt dit voor de arbeidsmarkt
het arbeidstekort werkt in verschillende
sectoren verstorend. Een opwaartse druk
op lonen en prijzen is duidelijk merkbaar.

Anders is het gesteld met het externe
evenwicht. Het uiteenlopende stijgingstem-
po van produktie en binnenlandse beste-
dingen weerspiegelt zich in een achterult-
gang van het saldo op de lopende rekening
van de betalingsbalans. Hier kon echter
tot dusverre niet direct worden gesproken
van een ontwikkeling die zorgen baarde.
Het saldo heeft zich van relatief grote
overschotten vooralsnog in de richting van
een evenwicht bewogen, een beweging die
ook uit internationaal oogpunt positief
moet worden gewaardeerd. De revaluatie
heeft tot dit evenwichtsherstel bijgedra-
gen.

Zag tot voor kort ons land zich gesteld
voor de moeilijkheid, dat maatregelen ter
bevordering van het interne evenwicht de
tendentie hadden extern eerder even-
wichtsverstorend te werken — dat wil zeg-
gen dat zij het overschot zouden vergroten

thans ligt de situatie duidelijk anders.
• -' zij

ook
externe aspecten vergen voor het komende
jaar een behoedzaam beleid ten aanzien
van de bestedingen. Voor zover daarbij de
rijksfinanciën zijn betrokken ligt het be-
leid besloten in de aangeboden ontwerp-
begroting voor 1962. ^

Aan het slot van zijn betoog wijst de
Minister er nog eens op dat de laatste
jaren ten aanzien van drie belangrijke
doeleinden van beleid — hoge werkgele-
genheid en produktie, prijsstabiliteit en
een gunstige ontwikkeling van de beta-
lingsbalans — verheugende resultaten zijn
bereikt. Ook voor 1962 moeten alle krach-
ten er op worden gericht deze doeleinden
te verwezenlijken. Het voeren van het fi-
nancieel-economische beleid dat daarvoor
nodig is, zal naar het zich laat aanzien
het komende jaar een moeilijke taak zijn.
De overheidsfinanciën zijn daarbij een be-
langrijk, zo niet het belangrijkste instru-
ment. Doch ook alle andere ten dienste
staande middelen zullen zo nodig móeten
worden gebruikt, opdat te grote spannin-
geri in onze binnenlandse economie wórden
vermeden met behoud van het externe
evenwicht en aldus de voorwaarden (wor-
den geschapen om verder te werken aan de
verwezenlijking van de vele doelstellingen
van niet-conjuncturele aard, waarvoor ons
land zich ziet geplaatst.

Bestrij ding luchtverontreiniging
Ingrijpen van overheid is noodzakelijk

Als gevolg van de toenemende industriële ontwikkeling is de verontreiniging van de
atmosfeer in Nederland geworden tot een ernstige bedreiging van de lichamelijke
gezondheid van mens en dier, wordt de geestelijke gezondheid aangetast en schade
toegebracht aan de tuinbouw. Deze luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door de
industrie, het gemotoriseerde verkeer en particuliere stookinstallaties.

Deze uitspraken zijn te lezen in een brief
die de directeur generaal van de volksge-
zondheid, prof. dr. P. Muntendam, begin
mei namens de minister van sociale zaken
en volksgezondheid schreef aan de minis-
ter van landbouw en visserij, mr. V. G. M.
Marijnen.

Prof. Muntendam stelt de Minister van
landbouw op de hoogte, dat hij het nemen
van maatregelen noodzakelijk acht om op
wettelijke gronden de luchtverontreiniging
te kunnen bestrijden. Hij is van oordeel,
dat er een raad voor de luchtverontreini-
ging moet komen.

De inhoud van deze brief is nu gepubli-
ceerd, om dat het Landbouwschap op 10
maart van dit jaar in een nota de aan-
dacht van de minister had gevraagd voor
het gevaar van de toenemende onzuivere
lucht in Nederland. Het ministerie van
sociale zaken heeft het Landbouwschap nu
geantwoord en daarbij een afschrift ge-
voegd van de brief van professor Munten-
dam.

Aan het Landbouwschap wordt mede-
gedeeld, dat de instelling van een raad
voor de luchtverontreiniging in voorberei-
ding is.,

De taak van de raad zou moeten zijn
het bevorderen van voorkoming en bestrij-
ding van luchtverontreiniging door o.m. het
adviseren aan de minister van sociale za-
ken en volksgezondheid inzake eventueel
te nemen wettelijke maatregelen en het ad-
viseren van andere ministers, provinciale
en gemeentebesturen en andere openbare
lichamen inzake maatregelen van bestuur-
lijke aard, alsmede het bevorderen van we-
tenschappelijk onderzoek.

Met ingang van l januari '62 zal voorts
een inspectie voor milieuhygiëne worden
ingesteld. Ook deze inspectie, zo deelt pro-
fessor Muntendam mede, zal als werkter-
rein het vraagstuk van de toegenomen
luchtverontreiniging toegewezen krijgen.

Professor Muntendam is van oordeel, dat
bij het bestrijden en voorkomen van lucht-
verontreiniging, evenals bij de waterver-
ontreiniging, het ingrijpen van de over-
heid noodzakelijk is, omdat in het alge-
meen de verontreinigers zich niet verant-
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woordelijk voelen voor de overlast, die zij
aan derden toebrengen.

Tot dusver moet de verontreiniging van
de lucht worden bestreden aan de hand
van de hinderwet. Deze is echter van te be-
perkte strekking om doeltreffend te kun-
nen optreden. De nieuwe adviesraad zal de
regering moeten adviseren over nieuwe
wettelijke maatregelen. De raad zal ook
adviezen aan lagere publiekrechtelijke or-
ganen moeten geven. Hij zal voorts het
wetenschappelijk onderzoek ter hand ne-
men. Hij zal daarom veelzijdig moeten
worden samengesteld en wellicht een DU-
reau hebben, waaraan de nodige deskun-
digen zijn verbonden. Aan het gehele pro-
bleem, aldus professor Muntendam, zijn
vele aspecten verbonden. Behalve het as-
pect van de volksgezondheid ook dat van
de tuinbouw, de volkshuisvesting, het
vreemdelingenverkeer en de recreatie.
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Burgerlijke Stand
15 september—21 september
Geboren: Eugenio Pius, zoon van J. C. van
Leeuwen en A. M. M. Stokman, Willem
Draijerstraat 18; Johanna Sophia, dochter
van W. van der Kuyl en M. Th. Hoogstra-
ten. Haltestraat 64; Paulina Maria, doch-
ter van S. P. Berkhout en P. M. Geuse-
broek, Swaluëstraat 41; Titia Theresia,
dochter van W. G. Gebe en A. M. Dries-
sen, Grote Krocht 39.

Ondertrouwd: Wouter Hobé en Marie
Corneli Dorsman, Hendricus Jacob Stuur-
man en Hendrika Maria Geertruida van
Staveren.

Gehuwd: Jacob Kerkman en Maartje
Adriana Koper; Gerrit Jan Schuitemaker
en Akke Jeltje Pellerin; Robert George
Jurriaans en Johanna Sietske Heinsius.

Overleden: Gerrit van der Werf f, ge-
huwd geweest met Jansje Steenhuizen.

Overleden buiten de gemeente: Agnes
Agatha Veldhuizen, oud 84 jaar, gehuwd
geweest met J. van der Reep.

Geboren buiten de gemeente: Elisabeth
Delphina Eduard Marie, dochter van W.
J. van Norden en J. M. M. Lef f erts; Abra-
ham Dirk, zoon van A. D. Snellens en C.
A. Hommes.
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ONS LAND IS DOORNAT
met ruim ZOO mm regen per jaar

• • i
Normaal valt er tussen de 680 en 760 mm regen in ons land. Vergeleken met lan-
den als Japan, Indonesië en India is ruim 700 mm regen niet veel wanneer men be-
denkt, dat er in deze landen streken zijn, waar de 2000 mm wordt overschreden.
Wanneer de 700 mm regen in ons land viel in 35 buien van elk 20 mm dan zou
Nederland zeker niet de indruk geven van een regenland. Het aantal regendagen
is echter bijzonder groot in ons land.

Normaal valt hier op de bijna 200 van
de 365 dagen o,l mm of meer en op 125
dagen l mm of meer. Wanneer de maan-
den zich aan het normaalcijfer zouden
houden dan zou ook de zomer niet de in-
druk geven van een nat seizoen. Maar zel-
den worden deze normaalcijfers gevolgd
en komt het jaarcijfer soms 200 mm hoger
te liggen. Vooral in de laatste jaren is het
meerdere keren voorgekomen dat in
enkele delen van ons land meer dan 1000
mm regen is gemeten.

In dB hele oostelijke helft van Nederland
is augustus de natste maand met gemid-
deld 70 tot ruim 80 mm neerslag. In de
westelijke kustprovincies spannen de
maanden oktober en november de kroon
met ongeveer 80 mm. In vrijwel het gehele
land zijn februari en maart met 35 tot 45
mm de droogste maanden.

De meeste regen valt in een gebied~ach-
ter de duinen van Haarlem tot Delft, een
streek die een groot deel van de provincie
Utrecht en westelijk Gelderland beslaat
en verder enkele gebieden in en rond Apel-
doorn, en in Zuid Limburg.

De gemiddeld droogste gebieden zijn die
van Midden Limburg, een gebied rond.
Kampen en ook enkele Waddeneilanden
zijn in het algemeen niet neerslagrijk. De
omgeving van Haarlem en ten zuiden hier-
van behoort tot het natste gedeelte van
Noordholland.

VOORSPOEDIG
Moeder' worden
De kennis hiertoe
en juiste Baby-
verzorging in een

Supe/i de AseBABYSET

Afkomstig van direkteur
Ter aanvulling van het op 15 september
j.l. uitgegeven persbericht inzake de vei-
Hgheidsmaatregelen voor het circuit van
Zandvoort wordt medegedeeld, dat dit be-
richt afkomstig is van de directeur van het
circuit, de heer J. B. Th. Hugenholtz.

*
Wij namen als vanzelfsprekend, aan dat
het persbericht inzake de veiligheidsvoor-
zlemngen op Tiet circuit van Zandvoort —
opgenomen in ons nummer van j.l. dins-
dag — afkomstig was van de beheerster
en exploitante van het circuit, de stichting
Touring Zandvoort. Dit blijkt niet het ge-
val te zijn en het bestuur van de stichting
heeft het nodig geoordeeld hiervan mede-
deling te doen aan de pers.

Het persbericht over de getroffen vei-
ligheidsmaatregelen op de racebaan van
Zandvoort en de oorzaak van de ramp in
Monza, komt dus geheel voor rekening
van de directeur van het circuit.

Waarvan acte.

Installatie W. J. Zoet
In de eerstvolgende bijeenkomst van de
gemeenteraad op dinsdag 3 oktober a.s.,
zal de heer W. J. Zoet als raadslid worden
geïnstalleerd. De heer Zoet, die zitting
neemt voor de Partij van de Arbeid, is de
opvolger van wijlen de heer C. Paap, die
8 augustus j.l. overleed.

De heer Zoet is 45 jaar. Hij was reeds
eerder raadslid en maakte deel uit van de
gemeenteraad van Doetinchem.

Opbrengst collecte
Collectanten en collectrices, waaronder
veel schoolkinderen, brachten tijdens de
j.l. vrijdag en zaterdag in Zandvoort ge-
houden collecte ten bate van de „Groes-
beekse Tehuizen" ƒ 680,87 bijeen.

De regionale afwijkingen komen voor-
namelijk in de zomer en nazomer voor
tijdens buien waarbij in de regel ook de
grootste regenhoeveelheden vallen. Zo heb-
ben wij in het westen bij buien een opstu-
wing tegen de duinen hetgeen ook is waar
te nemen bij de Utrechtse heuvelrug, de
vrij hoge Veluwerand even ten westen van
Apeldoorn en in het heuvelgebied van Zuid
Limburg.

Normaal regent het in het grootste deel
van Nederland per jaar 480 uren. Dit
betekent gemiddeld meer dan een uur per
dag. Gelukkig komen er ook gunstige uit-
zonderingen voor. Zoals in 1959 toen De
Bilt totaal 539 mm regen kreeg tegen 928
in 1960. Het record-natste jaar voor De
Bilt is 1852 met 1645 mm regen.

Het is opvallend dat de laatste jaren veel
te nat zijn. Na 1950 bleven alleen 1953,
1955 en 1959 aan de droge kant, de overige
teven jaren waren te nat. Na JUBÏ is er ook
dit jaar weer van een natte tendens spra-
ke met als gevolg dat straks de zomer-
regencijfers op tal van plaatsen weer bo-
ven normaal zullen liggen.

Pracht handen
Hamea-Gelei

Behaaglijk warm!

Natuurlijk
een oliehaard
gestookt met...

€sso) PETROLEUM
MEEklivARMTE
JVHNDER ROET
ZUINIGER

OLIE- en GASHANDEl Fa. A. Kerkman & Zn.
van Lennepweg 5 - Tel. 3576

ZANDVOORT

FAMILIEBERICHTEN

Heden werd, door een noodlottig ongeval,
van ons weggenomen onze beste vriend

HENDRIK MAURITS' HOZEE

in de leeftijd van 67 jaar.
H. G. Hamers
E. v.d. Jagt-Swier
H. Hage-Swier
V. J. Hage
Zr. A. A. E. Hamers
H. C. Hofman-Hamers
H. Hofman

Zandvoort, 21 september 1961
Stationsplein 31
De overledene is opgebaard in de Rouw-
kamer, Dorpsplein 11. Gelegenheid tot be-
zoek vrijdag 22 sept. (heden) van 6.30-7.30
De teraardebestelling zal plaats hebben
zaterdag a.s. op de algemene begraafplaats
te Zandvoort te 10.30 uur.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling en mede-
leven ondervonden bij het zo plotseling heengaan van
onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder

gjohanna Magdalena van Schuilenburg-Colthoff
betuigen wij u langs deze weg onze welgemeende
dank.

J. M. Schut-van Schuilenburg
C. Schut
Joke

. Ellen
Zandvoort, september 1961
Grote Krocht 5 vs»r

J.pavt en.
Gymnastiekvereniging O.S.S.
Op de keurturndag van het K.N.G.V., die
zondag j.l. in Amersfoort plaats vond,
werd besloten de training voor heren dis-
trictsgewijs ter hand te nemen om te
trachten het peil te verbeteren. Voor de
dames werd met -een ploeg ingeschreven
voor de wereldkampioenschappen gymna-
stiek in Praag in 1962.
j De Kennemer Turnkring geeft op 14 ok-

tober a.s. in de Concertzaal te Haarlem,
een groot turnersfeest voor de leden van
de aangesloten verenigingen ter gelegen-
tieid van haar 50-jarig- bestaan. '\

Tot slot van de feesJS^lijkheden verzorgt
de Kennemer Turnkririg' op 15 oktober a.s.,
de organisatie van de landenturnwedstrijd
Nederland-Oostenrijk (heren) eveneens in
de Gem. Concertzaal te Haarlem.

' Nu de lessen van O.S.S. weer : zijn. be-
gonnen zullen binnenkort ook, de toekom-
stige sportleiders van „Cios" uit Overveen
weer als assistenten optreden.

De leiding van de kleuterlessen van de
afd Noord in de K. Doormanschool is toe-
vertrouwd aan mej. E. Visser, gediulo-
meerd Cios-cursiste, die haar opleiding ge-
noot in Arnhem.

l
R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 16 september:

DSS adsp. b-TZB a 0-12
O.G. adsp. f-TZB b 12-0

Uitslagen zondag n september:
l Van Nispen 2-TZB 2 2-3
3 TZB jun. a-TYBB b 1-19
Programma zaterdag 23 september:
',65 TZB adsp. a-Alliance b 15 u.
124 TZB adsp. b-Renova c 15 u.
Programma zondag 24 september:
16 WD-TZB 14.30 u.
60 TZB 2-DSK 2 12 u.

, 93 TZB 3-TYBB 8 12 u.
102 RCH 9-TZB 4 uitg.
108 Ripper da'lO-TZB 5 12 u.
126 TZB jun. a-BSM a 14.30 u.

Zandvoortse Damclub
De Zandvoortse Damclub is het nieuwe
•seizoen gestart met een contactavond
waarbij de nieuwe leden van de damclub

werden begroet. Tijdens de ' bijeenkomst
werd een simultaanwedstrijd gespeeld te-
gen de winnaar van de competitie '60-'61.

Woensdag 20 september j.l. is de com-
petitie 1961-1962 begonnen. Op 27 septem-
ber vindt een vriendschappelijke ontmoe-
bing plaats tegen het jubilerende VKD uit
Haarlem.

Zandvoortmeeuwen
Wedstrijduitslagen
Zaterdag 16 september 1961:

'Kinheim-Zandvoortmeeuwen 4-1
Zandvoortmeeuwen 2-DDS 2-3
Zandvoortmeeuwen 3-VEW 3 3-3

Adspiranten: '[." . -•
Zandvoortm. a-Hillegom a 12-0
Zandvoortmeeuwen c-Ripperda b 4-4
SpaarndamVa-Zandvoortmeeuwen d afgr

"~DIO b^Zaüclvoortmeeuwen e uitg.
' "SlZO^'b-Zandvoortmeeuwen f '3-11 DCO "e-Zandvoortmeeuwen g 0-4

Zandvoortm. h-Bloemendaal g B.n.o.
Zondag 17 september 1961:

Zeeburgia-Zandvoortmeeuwen 2-2
Zandvoortmeeuwen 2-WFC 2 2-0
RCH 5-Zandvoortmeeuwen 3 1-2
Zandvoortmeeuwen 4-BSM 2 4-1
Zandvoortmeeuwen 5-V1. Vogels 2 3-4
VI. Vogels 4-Zandvoortmeeuwen 6 6-0

Junioren:
Zandvoortmeeuwen a-Haarlem a uitg.
Ripperda a-Zandvoortmeeuwen b 4-2
DCO a-Zandvoortmeeuwen c 11-2
HFC e-Zandvoortmeeuwen d 3-3

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 23 september:

Zandvoortmeeuwen-SIZO
7 Kennemerland 3-Zandvoortm. 2

14 SVJ 3-Zandvoortmeeuwen 3

Als jongen heb ik me
nooit bijzonder aange-
trokken gevoeld tot mijn
ooms en tantes. Waar-
schijnlijk omdat ze kin-
deren hadden, die altijd
beter waren dan die van
mijn vader en moeder,

Eén oom en tante vormden een uitzonde-
rmg. Omdat ze zelf geen kinderen had-
den, konden zij zich veroorloven van kin-
deren te houden. Immers, wie zelf kinde-
ren heeft, moet zich wel tot hen beperken.
Mijn oom en tante kenden die beperking
niet. Om hen heen was er die ruimte, die
alles kon omvatten. Volgens mijn vader
beleed vooral mijn oom zijn genegenheid
voor ons op een vreemde manier, maar ik
verzeker u met de hand op het hart dat
ons dat nooit is opgevallen. Maar ik be-
grijp nu de gevoelens van mijn vader.

Mijn oom had n.l. de gewoonte om te
denken. Dat kwam in onze familie weinig
voor. Mijn oom verheelde ons niet — tot
ergernis van vader — dat hem dat met
zorg vervulde.

„Denken", leerde hij ons, „denken is niet
moeilijk. Denken is contact opnemen met
een onbeperkte ruimte en tijd. Je moet je

daar alleen voor openstellen. In onze fa-
milie, jongens, betekent de tijd een knots
van een maagzweer en de ruimte gaat niet
verder dan de aanblik van een overvloedi-
ge tafel. Soms denk ik wel eens, dat God
voor hen alleen maar bestaat als maag-
zweerchirurg en als tafeltje-dek-je. Ner-
gens verwonderen ze zich nog over. Ze
vragen zich niets meer af. En onthoud,
jongens, dat een vraag DE impuls is voor
't denken, omdat je natuurlijk gaat zoeken
naar een antwoord. Want een vraag zon-
der antiooord, is een kaars zonder vlam.
In onze familie zijn zelfs de kaarsen
schaars, helaas".

In deze trant redeneerde hij door. Hoe
jong we ook waren — tioaalf of dertien —
toch begrepen we hem goed. Hij bezat de
zeldzame gave om zijn gedachten in hel-
dere, zuivere vormen te gieten.

Denkend aan hem, herinner ik me gru-
wend een of ander pedagogisch handboek.
Daarin werd het advies aan de opvoeders
gegeven het kind te benaderen op zijn ni-
veau.

Arme kinderen'.
Hoe worden ze ooit volwassen in handen

van kindse pedagogen f
Och, misschien lachen ze er wel om!

Altijd liever IVOROL
Dan zeker van frisse mond en witte tanden

Adspiranten:
48 Zandvoortmeeuwen a-HFC b
73 Zandvoortmeeuwen b-EDO d
79 HFC e-Zandvoortmeeuwen c
91 Zandvoortmeeuwen e-HFC g

107 Zandvoortmeeuwen f-HFC i
130 HFC 1-Zandvoortmeeuwen g
134 HFC m-Zandvoortmeeuwen h
Zondag 24 september:

16.15 u.
16 u.
15 u.

14 u.
14 u.
15 u.
14 u.
14 u.
15 u.
uitg.

Zandvoortm.-Watergraafsmeer 14.30 u.
HFC 2-Zandvoortmeeuwen 2

26 Zandvoortm. 3-Terrasvogels 3
12 u.

9.45 u.
42 Halfweg 3-Zandvoortmeeuwen 5 12 u.
66 Zandvoortm. 6-O. Gezellen 4 12.30 u.
95 Zandvoortm. 7-De Brug 2 9.45 u.

103 Zandvoortm. 8-DCO 7 9.45 u.
Junioren:
129 RCH b-Zandvoortm. 6 9.45 u.
161 Zandvoortm. d-RCH f "| 12.30 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de wedstrijd' tegen Watergraafsmeer
komt het eerste elftal van Zandvoortm.
a.s. zondag in de volgende opstelling uit:
Ter Wolbeek; Stobbelaar, Water; Bruijn-
zeel, Kerkman, Schilpzand; Plaizier, Oos-
terbaan, Koper, (Visser, Keesman. Reser-
ves zijn: Kraaijenoord en P|6ters.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Het afgelopen weekeind is de spits afgebe-
ten van het nieuwe hockeyseizoen met een
voor de dames minder gunstig en een voor
de heren redelijk resultaat.
Heren:

Strawberries 2-ZHC l
ZHC 2-FIT 2
ZHC 3-WV l

Dames:
ZHC 1-Strawberries 2
ZHC 2-HBS 4

0—4
1—1
2—4

2—5
l—2

-, Voor het komend weekeind zijn de vol-
gende wedstrijden vastgesteld.
Zondag Zl, september:
Heren:

ZHC 1-Mijra l 14.00
Amsterdam 6-ZHp 2 .„j
HIC 5-ZHC 3 - -
Terriërs 2-ZHC 45'' .-II

Dames:
ZHC 1-Rood-Wit 2 11.00
ZHC 2-Alliance 4 , 12.15
Voor de jeugd beginnen dit weekeinde

•de competitiewedstrijden. De- afgelppen
weken vonden de selectiewedstrijdeh plaats.

Zaterdagmiddag komen alleen nog jjon-
gens-rood tegen jongens-zwart om 14.30
op Duintjesveld, om te beslissen over de
definitieve samenstelling van de elftallen.
Zaterdag 23 september:
Meisjes: '

ZHC b-Ever Swift a 15.30
ZHC c-Ever Swift b 15.30
HBS b-ZHC a ^--

Jongens: *,
ZHC c-HBS d "•*> 14.30
Jongens rood-Jongens zwart >;<\*,14.30

Resultaten MCZ avondrit " '
De motorclub „Zandvoort" organiseerde
zaterdagavond de eerste avondrit van het
seizoen 1961-62. De lengte van de rit be-
droeg ongeveer 35 km. Er namen 46 auto's
en 23 motoren deel aan deze rit.

De gedetailleerde uitslagen luiden:
Autoklasse: 1. Th. v.d. Putten, MC Zand-
voort, 66 str.p.; 2. G. den Hartog7 MC
Zandvoort;- 126 str.p.; 3. J. H. Jonkhoff,
ASC Waterland, 153 p.; 4. S. G., Bruin,
Den Haag, 174 p.; 5. J. Reiman, De Wég-
Kruisers, 181 p.; 6. B. van Gelder, De Wég-
kruisers, 185 p.; 7. J. den Hartog, MC
Zandvoort, 187 p.; 8. J. C. Lakemond,
RAG West, 188 p.; 9. A. Boot, Den Haag,
312 p.; 10. H. J. Lampier, Zandvoort, 217
p.; 11. H. Jonkhoff, MC Zandvoort, 227 p.

Motorklasse: 1. J. v.d. Veen, MC Zand-
voort, 87 p.; 2. H. van Eijk, Vespaclub,
Haarlem, 248 p.; 3. A. N. Blommesteijn,
De Wegkruisers, 276 p.; 4. J. J. Prent,
MC Zandvoort, 317 p.; 5. Th. W. de Vries,
Vespaclub Haarlem, 324 p.; 6. H. Bonke,
MC Zandvoort, 326 p. "»

NCVB start seizoen
A.s. vrijdag 29 september organiseert de
afdeling Zandvoort van de Ned. Christen-
vrouwenbond, de eerste bijeenkomst van
dit winterseizoen in het Jeugdhuis der Her-
vormde Kerk. Ds. D. ter Steege van Haar-
lem zal spreken over „Opvoeden tot een-
voud". ~

Mensen en zaken
De wereld, waarin wij leven.

Soms weet een mens niet goed raad met
de dingen, die rondom hem gebeuren. Er
vinden dagelijks gebeurtenissen plaats, die
'n mensenhart pijn doen, maar er gebeuren
ook ontroerende dingen, die een stille glim-
lach op het gelaat tevoorschijn roepen.
Maar alles gebeurt in dezelfde wereld.

Op het ogenblik zullen wij, mensen, niet
zo spoedig zeggen dat 't er met de wereld
zo best voor staat. Wij hebben er nogal
een warboeltje van gemaakt. En we mogen
toch heus niet vergeten dat 't eens een
belevenis was om er te wonen en te leven
zonder bedreiging en vernieling.

Nu is dat alles anders geworden. Wat er
allemaal precies gebeurd is, komt er wel
heel erg op aan, maar vandaag is dat niet
aan de orde, want 't zou op z'n minst ge-
nomen zonderling zijn om te vragen als er
brand is: „Waar heeft de lucifer gelegen,
die dit alles gedaan heeft? Nee, dan gaan
we blussen en we proberen te redden wat
er te redden valt.

Behalve de talloze verkeersongelukken,
waaraan jaarlijks duizenden mensenlevens
bezwijken, zijn er de grote en de kleine oor-
logen, de strijd tussen mensen onderling
en de afschuwelijke rassen-discriminatie

Er zijn verscheurde gezinnen en familie-
veten en er is de reusachtige dreiging van
het latente conflict tussen het westen en
het oosten. Een conflict, dat velen eerst
tot een volledige uitbarsting zien. komen in
de atoomoorlog.

Het is nauwelijks te geloven met welk
een cynisme dit spel wordt gespeeld. Het
wordt „de koude oorlog' .genoemd. Alleen
maar om er mee aan te geven dat er van
wezenlijk oorlogsgeweld geen sprake is.
Dat het maar een „zenuwenoorlog" is, die
niet of nooit zal ontbranden in een echt
vuur.

Wie zal kunnen zeggen welke gevolgen
deze zogenaamde koude oorlog heeft?

Wie zal kunnen becijferen hoeveel leed
er dagelijks is van vele miljoenen, die zich
wringen onder het juk van een „regering",
die de persoonlijke vrijheid en het mense-
lijk recht aantast?

Er sterven dagelijks mensen onder ver-
schrikkelijke omstandigheden. Zij sterven
vaak zonder geestelijke bijstand, die hun
laatste gang helpt verlichten. En in de
meeste gevallen sterven zij omdat andere
mensen hun dit sterven opdringen.

Soms treft een ramp de wereld. Een
cycloon stort zich op een kuststrook, een
vliegtuig suist tegen een berg of een aard-
beving splijt de grond, waarop even tevo-
ren nog kinderen speelden.

Wij weten er geen raad mee. Wij leven
temidden van allerlei risico's. Hoe moeten
wij verder leven? Waar loopt dit alles op
uit. Wij zijn bang. En toch is er Een, Die
alles overziet en Die ons in de palm van
Zijn hand heeft gegrift.

MOMUS.

Onrustige Zenuwen?
MijnHardt's Zenuwtabletten

Kijkers en luisteraars
Op l september 1961 bedroeg het aantal
aangegeven televisietoestellen ~95>Ö.223 te-
gen 936.530 op l aug. j.l. (t.m. 18 sep-
temberf 959.187). In hetzelfde tijdvak
daalde het aantal geregistreerde radio-
ontvangtoestellen van 2.643.666 tot
2.622.304. Op l september 1961 waren er
478.229 aansluitingen op het draadomroep-
net tegen 478.953 op l augustus.

wij willen
de echte,
>-

wij roken

wij willen,
de echte,
wij roken

wij ̂ willen
de echte,
wij ̂ rOken

ROYA L l ROYAL l ROYAL
half- zware half- z war e half- zware



Met-grote blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter

ENNEKB MATHILDE
H. K. J. Elhorst
A. Elhorst-Bekooy

Zandvoort, 22 t september 1961
Kerkstraat 8

Dankbetuiging
Aan de clientèle van
N.V. J. Th. Kort, manufacturen
Langs deze weg deel ik u mede dat ik, in
verband met onoplosbare meningsverschil-
len ontslag heb genomen als cheffin.
Voor de prettige samenwerking alsmede
het door u in mij gestelde vertrouwen ge-
durende de afgelopen 16 jaar, zeg ik u
hartelijk dank.

Mevr. J. Vos
Zandvoort, l september 1961
Kostverlorenstraat 49, telefoon 4492

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
J. F. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kost-
verlorenstraat, telefoon 2499

WIJKZUSTER:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

APOTHEEK:
23 t.m. 29 september:

Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 24 september
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 24 september

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis

10.30 uur: de heer A. J. Weermeijer.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 24 september

10.30 uur: ds. J. Heidinga, (n.h.) Haar-
lem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 24 september

10 uur en 19 uur: ds. G. Rang van Haar-
lem-Zuid.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. M. W. J. C. de Kluis van
Santpoort.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 26 september

15 uur samenkomst in „Pniël", Zuider-
straat 3. Spr. H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.

JEHOVA'S GETUIGEN
Dinsdagavond 8 u. bijbelstudig in Gemeen-

schapshuis, kamer 4, ingang Willemstr.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 24 september, 9.45 uur, 298 m: ra-
diotoespraak door drs. A. R. Vermeer. On-
derwerp: Geestelijke verzorging in het le-
ger.

Fa Gansner en Go, smederij
Schelpenplein 12, Grote Krocht 36a

Telefoon 2518

Verkoop
olie- en kolenhaarden

Laat u vakkundig voorlichten en
adviseren.
Becking en Bonger, Davonette,
E. M. Jaarsma, Etna, Interno, e.a.

Slagerij Henk Eldik
is heden weer geopend
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 22 t.m. zondag 24 sept., 8 uur:
film „Eddie in vuur en vlam!"
Maandag 25 en dinsdag 26 sept., 8 uur:
film „Moulin Rouge".
Woensdag 27 en donderdag 2S september,
8 uur: film „Zedenpolitie contra blond".
Zondagmiddag 24 september, 8.30 uur:
film „Klein grensverkeer'.

Stadsschouwburg
Zaterdag 23 sept., 8 uur Ned. Comedie met

„Mijnheer gaat op jacht".
Zondag 24 sept., 8 uur: Ned. Comedie met

„De getatoueerde roos".
Vrijdag 29 sept., 8 uur: Het Nationale

Ballet.

Notarissen J. de Reede en
J. Brants te Haarlem zul-
len op donderdag 28 sept.
1961.des n.m. na 2 uur in
het Notarishuis, Bilderdijk-
straat l, Haarlem, in het
openbaar verkopen, ten ver-
zoeke van de familie Drie-
auyzen:
I. Een strook grond (gro-
tendeels pad) gelegen te
Zandvoort tussen de Tram-
straat en de Herenstraat
en achter de percelen Gr.
Krocht nrs. 9 t/m 27, kad.
sectie C nr. 5151 groot 2.80
are; te veilen in 9 kavels
en daarna gecombineerd.
H. Een perceeltje grond
a.d. Tramstraat te Zand-
voort, *kad. sectie C nr.2114
gr. 15 ca, (in gebruik b.d.
eigenaar v.d. perc. Grote
Krocht 5 en 7).
Aanvaarding b.d. betaling,
welke uiterlijk 9 november
a.s. moet plaatsvinden. Inl.
b.di 'notarissen, Ged. Oude
Gracht 82, tel. 02500-13860

Crème puff
met gratis

Hypnotique
parfum f 4,95

Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Gedipl. pedicure
Behandeling bij u aan huis.

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 2562

trimmen A ,
knippen (L--/S
wassen l/XJ

bé boterhoven de haan
gedipi.

zandvoortselaan 325,
telefoon 02500-43459
Ook na 6 uur.

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. kin.
Ook Opeis Rekord....'!6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

C. F. M. ROBBERS
ARTS

afwezig tot 16 oktober
In spoedgevallen nemen de

aanwezige Zandvoortse
artsen waar.

Dame zoekt per l nov. voor
onbep. tijd mooie zonnige
KAMER of etage op zeer
goede stand bij oude dame
of echtp., gen. lichte huish.
werkz.h. te verrichten. Tel.
aanw. Br. nr. 7306 bru. ZC.
Gevr. in zeer besch. miljeu
v. gezonde bej. dame IN-
WONING, 2 ruime kamers
m. keukentje. Br. nr. 7303
Z.C. of tel. 4088 na 6 uur.
Jongelui die wensen te
trouwen zoeken W O O N
RUIMTE evt. KAMERS.
Br. nr. 7302 bur. Z.Crt.
Jong echtp. zond. kinderen
zoekt WOONRUIMTE. Br.
nr. 7307 bur. Zand^v.^ur.
TE KOOP 5-KAMERFLAT
m. bergruimte, gar., c.v. en
badk. ƒ 36.500 met 50%
hypotheek a 3V4 %, direct
te aanv. Inl. mak. J. W.
Apol, De Favaugepl. 43hs,
Telef. 2750
GEVR. NET MEISJE voor
de ochtend. Brederode-
straat 26a.-
HUISJE TE KOOP GEVR.
door Zandvoorter. Aanb.
Tel. 3929.

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL
ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

CORODEX N.V. vraagt
Vrachtwagen chauffeur
Sollicitaties bij voorkeur schriftelijk

Van Dam's kapsalons
voor modorne

haarverzorging
Voor DAMES: KERKSTRAAT la
Voor HEREN: HALTESTRAAT 53
Dinsdags de gehele dag gesloten

Moet u nog bollen of heesters bestellen
Wilt u dan eerst even Tinga bellen.

Telefoon 3527 Zandvoort

OPLEIDING
1 Middenstandsdiploma

praktijk diploma boekhouden, enz. door
H.W.I. en Ond. Ver. L. Coster

Inl. en prosp. Antonides, Engelb.str. 4, Zandvoort
Lijst van geslaagden Secr. Florapl. 19, Haarlem

GOED NIEUWS VOOR U DAMES.'

GEOPEND:

Schonheids-salon
„Disirée

Schoonheidsbeliandeling
,,Massage
Pedicure
Manicure

H. VAN DUIJN
Zeestraat 32

„Beter zien en uitzien"
met een moderne bril van

Opticien A. G. Slinger
Ook leveren wij u alle merken

Koorapparaten en hoorbrillen
3- -

zoals Siemens, Philips, Audium, Westar.
Batterijen voorradig.

£ _ _ OPTIEK - STAALWAREN
•j-Poststraat" 12 t.o. consultatiebureau, tel. 4395
*Erkend leverancier alle ziekenfondsen
(ï

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
" Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan '52, tel. 4267, Zandvoort

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort
Aangeb. ruime 5 k.-woning
aan Overtoom. Gevr. 4- of
meer kmrwoning in Zand-
voort. Tel. 020-123057 of
tel. Zandvoort 4302 of br.
nr. 7305 bur. Z. rCt.
Aangeb. A'dam (W.) bij
Surinameplein 2e et., geen
bovenburen, 4 kam.woning,
gr. keuk., war., badk. m.
bad, zolderk. met zolder.
Huur ƒ 61,10 p.m.
Gevr. woning in Zandvoort.
ook kleinere woning. Br.
nr. 7304 Z.Crt. of tel. O20-
127707.
Echtpaar vraagt v.d. win-
term. GEM. KAMERS of
ZOMERHUISJE te huur.
Br. nr. 7301 bur. Z. Crt.

Jonge zelfst. WERKSTER
gevr., 2 S. 3 ocht. p.w. van
9—12 uur, ƒ 5,—. Mevr.
Preyde, Kostv.lorenstr. 108
NETTE WERKSTER of
MEISJE gevr. Mevr. Ter
Bruggen, Zandvoortselaan
41, telefoon 3418.
Te koop: OVERJAS onder-
offic. Kon. Luchtmacht en
2-pers. OPKLAPBED met
blankeiken ombouw. Brede-
rodestraat 22.
VERLOREN: dames ARM-
BANDHORLOGE, doublé,
merk Kienzle. Cosman.
Koninginneweg Srood.

ALBERT HEIJN vraagt
FLINKE MEISJES voor
opleiding tot caissière,
MEDEWERKSTER voorde
afdelingen kaas en vlees-
waren. Leeftijd 16-21 jaar.
Wij bieden u een prettige
werkkring met gunstige
arbeidsvoorwaarden, o. a.
naast de wekelijkse vrije
middag één extra vrije dag
per 14 dagen, afwisselend
op maandag en zaterdag,
bedrijfskleding in bruik-
leen en vergoeding van
eventuele reiskosten. Voor
nadere inlichtingen kunt U
zich wenden tot de be-
drijfsleider van ons filiaal
Kerkstraat 30 te Zandvoort

GREBBER
Stoffeerder

Haltestraat 4, tel. 3740

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, . Haltestraat 70.

WERKSTER gevr. l of 2
ocht. p.w. Mevr. Molenaar,
Brederodestraat 172.

TE KOOP: prima 4-pits
GASFORNUIS en ' klein
KOLENKACHELTJE.
Haarlemmerstraat 26

Geyr. NET MEISJE v.d.
huish. met beneden 20 jr.
Lief VOOT kinderen. Meet d.
hulp aanw. Good loon.
Mevr. Bier, Tjerk Hiddes-
stiaat 2 flat 7, tel. 3912.

NETTE HULP gevr. twee
ocht. p.w.
Lansdorp, Kerkstraat 33.

G e m e e n t e Z a a n d a m
Bij de Dienst voor de Huisvesting van Bejaarden
worden gevraagd enige

assistenten in de huishouding
(extern)

Salaris, afhankelijk van geschiktheid, tussen ƒ 236,54.
en ƒ 380,16 per maand.
De personeelsleden gebruikken de warme maaltijd m
het tehuis, waar zij werken. Voor een kamer kan
door de dienst worden gezorgd.
Sollicitaties te richten aan: De directeur van de Dienst
voor de Huisvesting van Bejaarden, Gedempte Gracht
68, Zaandam!

JONGENMAN, 20 jr, zoekt
WERK voor zateidag. Br.
nr. 7308 bur. Zandv. Crt.
RIJLES? Natuurhik! bil

„WELTEVREDEN"
Alle mogelijke service.
Inlichtingen Dr. Smitstr. 8.
Tel. 2851 b.g.g. 02500-21240
Prijs vanaf ƒ 6,75 p.u.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. '«307.

greet kuntz-zonjee
schoonheidsspecialiste

frans zwaanstraat 88
telefoon 2338
behandeling

volgens afspraak

BEREIK
ZAND VOORTS
PUBLIEK

met advertenties in de

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg l
Telefoon 2135

Italië zegt "proost"
met STOCK

de echte Italiaanse

VERMOUTH

die de fijnproever verlangt

Bianco: de zachte witte Rosso : de pittige rode
Secco : de pikante "droge" (dry)

Italiaan .2
literfles

5.95

Italia

$IOieKi
at8841S •

STWDCKS4
CÜ> &jx~.

llilimntfflrj

STOCK is het Italiaanse werelclmerk voor Brandy '84.
Vermouth, Aperitivo Rosso en uitgelezen Likeuren.

Tn ZANDVOORT verkrijgbaar bij:
Wijnhandel LEFFERTS, Zeestraat 44, telef. 22-54.
HOOIJ'S Wijnhandel, Potgieterstraat 26 hoek Hel-
mersstraat, tel. 3913
In BENTVELD verkrijgbaar bij:
WijnhandeL VAN HUYSTEE, Zandvoortsel. 373,
Bentveld-Aerdenhout, tel. 41368
IN BEVERWIJK verkrijgbaar bij:

' Slijterij Wijnhandel DE WIT-GELDERMAN,
Romerkerkweg 15, tel. 3782.

In BENNEBROEK verkrijgbaar bij:
STENEKER'S Wijnhandel, Zwarteweg 30-32, telc-
foon 6227 *

In HAARLEM verkrijgbaar bij:
Slijterij JOS VAN BALEN, Kruisweg 15, tel. 11416

Wagenweg 14, tel. 15967
Wijnhandel E. H. J. BURGERS & ZOON, Schoter-
weg 6, tel. 56282; Tesselschadeplein 6, tel. 62408
Slijterij-Wijnhandel A. CORVER, Lange Veer-
straat 30, tel. 19889.
N.V. Wijnhuys „DE GULDE DRUYF" Grote
Markt 4, telefoon 10134.
C. van Hees, Wijnhandel „OPORTO", Zijlweg hoek
Ruychaverstraat 2, tel. 16802.
N.V. Wijnhandel W. JAGER GERLINGS v/h Fa.
J,. H. Enschedé, Spaarne 86-92, tel. 10112. , <

Wijnhandel OKHUYSEN, Gierstraat 34, telefoon
10877-16275.
Wijnhandel „D'OUDE VOS", Kleine Houtstraat 56,
telefoon 16510.
Wijnhandel „DE ZYLPOORT", firma P. Beaufort,
Kinderhuisvest 47-51, telefoon 10717.
Slijterij J. M. VERSCHUREN, Van Oosten de

Bruijnstraat 175
HOOIJ'S Wijnhandel

Ged. Oude Gracht hoek Kleine Houtstr. 57, tel. 13676
Leidsevaart 132 hoek Leidsestraat, tel. 17993
Amsterdamstraat 64 tegenover de kerk, tel. 12612
Kleverparkweg 24 tegenover de kerk, tel. 60997
Rijksstraatweg 8 bij Soendaplein, tel. 51481
Rijksstraatweg 242 bij Jan Gijzenbrug, tel. 56757
Marsmanplein 35 Winkelcentrum Delftwijk, tel. 63301
Slijterij en Wijnhandel OLYMPIA-KELDER,

Marnixplein 2J, telef. 50803
RUEPERT's Wijnhandel en Slijterij,

Kleverparkweg 21e, telef. 50299
In HEEMSTEDE verkrijgbaar bij»
Slijterij en Wijnhandel „DE KASTANJEBOOM",
Fa. H. Schouten, Binnenweg 59, telefoon 38162.
In OVERVEEN verkrijgbaar bij:
HOOIJ'S Wijnhandel, Bloemendaalseweg 337 bij
Zijlweg, tel. 15123
„DE OUDE TOL", B. de Vries, Zijlweg 9, tel. 12089

Elke fijnproever prefereerè: JjEFFERTS ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914
Grote keuze DRAAGBARE R*ADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR Vakkundige en snelle

REPARATIES
aan- alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

WEBER's
schoonmaakbedrijf
glazenwasser!]

Nicolaas Beetslaan 18, telef. 4090

Tapijtreinigen
bij u aan huis
Na een shamponeerbehandeling is
uw vloerkleed, vaste vloerbedekking
weer als nieuw.
Het reinigen van alle vloerbedek-
king, zoals parket, linoleum, béton-
en tegelvloeren.

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, Reu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360

De eerstvolgende

veïEing
is vastgesteld op donderdag 5 okt. Ook zal
worden geveild een uitneembaar zomer-
huis geheel, gemeubileerd, ook m. butagas.
Nu reeds te bezichtigen. Inlichtingen:
Veilinggebouw

,De Witte Zwaan'
Telefoon 2164

In een wip
schoon schip !

PHILIPS STOFZUIGER,
keus uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week.
Uw oude stofzuiger heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54

Tel. 2562 Grote Krocht 23
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste saak.'

Sola lepels, vorken en messen
Koelkasten: Liebherr, AEG, Bauknecht.
Wasmachines: Edy, AEG, Acme, Dru
Balatum, linovelt, linoleum, Tornado- en
Brabantia-artikelen, luxe en huishoudelijke
artikelen, speelgoederen.
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrij} C. Waaning, Kostvcr-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraal
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

MAAK DE1£ WEEK EENS*. DIRK ̂  BROEK
vom* voor

'DROOGKOKENDE

VIETNAM RUST
GROTE KDRRE.U

SlAM

"Hieuwt oo^sH
CRPUt'JNERS
HêÉl

SPERCBONEN

BRUIHE BONEN
Hééu
POND

gezondheid/
8UENHONING

89TUTTI FRüTTI GROOT 7Q \™**4 POTU^
„Delmonte" PAJC f tf 3fe.P|L57

ANANAS
bl AARDBEIEN

BRAMeN

AMANDELEN
2QOqr99,

FONDANT
BORSTPLAAT

j ROOM-
DOGMEATjQ BMSTPWAT

. jnten klaar maalKid *^^m
met vlees voor Uw hond * ̂ ^ l

AARDBEIENJAM
— A79M +f

DIRK VANDEN BROEK
IN ZANDVOORT: KERKSTR.IQ

Autorijschool „Zandvoort"
Tho -beckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS

STUDIO
o.l.v. Gloria & M. Tschernoff - J. L. Zielstra
Wagenweg 208, Haarlem, tel. 19988

BALLET - BEWEGINGSKUNST - FOXTROT - CHA-CHA - JTVE etc.
Volwassenen-, kinder-, kleuterolubs - Scholieren-, jongelui-, echtparenclubs
Speciale KLEUTERCLUBS, voorbereidend ballet. Aanv. donderdag 5 okt. 2.30.

GEMEENSCHAPSHUIS ZANDVOORT
Inl. en aanmelding donderdag 28 september, 3 uur in het Gemeenschapshuis
of via Wagenweg 208, Haarlem, telefoon 02500-19988.

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684<

Bestelt bij onze verkopers

zo'n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrood . . . f 1,10
Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-
lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

zelf schilderen!
J ÏLosse oliegrondverf l

a ƒ 1,25 per kg.
r Ouderwetse GLANS- \
Ï.VERF a ƒ 2,25 p. kg j
f VERP voor BIN-
I' NEN en BUITEN

Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

i Dutra-verfmalerij
JN.Z. Voorburgwal 251
f Amsterdam-C., telef. j
| 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Weg met die spit
en andere
rheum.atis.che pijnen

Probeer

SALONPAS
de pleister
met dieptewerking

Prachtige resultaten. Een-
voudig aan te brengen. Per
pakje ƒ 1,25 (10 'pleisters).
Vraag drog., apoth. of, ook
voor inl., de imp.
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat 55 a-b-c-,
ROTTERDAM 6.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

MONOPOL
ANTENNE SERVICE
voor aanleg en reparatie
Telefoon Amsterdam 02C-
715797, Lutmastraat 89.

Vlug, netjes en
.goed,

als Dannenbuzg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO
wasmachine v.a. ƒ 179,-
Waspoeder er bij cadeau
Na demonstratie bij u thuis
self nog_8 dagen •proejwas-
sen en... geheel vrijblijveni
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge
ven een hoge inruilwaarde
VELO, SCHOTERWEG 34
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

U weet wel
hoe belangrijk het is
goed gekleed te gaan
Uw goede smaak draagt u zichtbaar in
uw kleding. Ook in herfst en winter

1 steekt dat nauw!

Wij brengen n een collectie
in vele variaties

i en in alle prijsklassen.

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE «t HERENKLEDING

KERKSTR.20 TEL-.3136

BLOEMENKUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE 'BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken

Brederodestraat 68"- Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

MONOPOLÏ
Kassa geopend:

oi_ Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur
\

"VRIJDAG 22 t/m ZONDAG 24 SEPT.,
aanvang 8 uur

EDDIE CONSTANTINE in een nieuw al-
les overtreffend avontuur

Eddïe in vuur
en vlam!

Verrassend, verbijsterend, verbluffend!!
14 jaar.

MAANDAG 25 en
DINSDAG 26 SEPT., aanvang 8 uur

José Ferrer, Zsa-Zsa Gabor

Moulïn Rouge
In kleuren. . 18 jaar.

WOENSDAG 27 en
DONDERDAG 28 SEPT., aanvang 8 uur

Mamie van Doren, Richard Googan

Zedenpolitie
contra blond

Jonge, mooie vrouwen vormen het mate-
riaal van zijn gangsterpraktijken!
18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 24 SEPT., 2.30 uur
Een familieprogramma voor alle leeftijden

Marianne Koch, Paul Hubschmied

Klein grensverkeer
Vrolijk als de hemel boven Salzburg!
In kleuren

bij aanschaf van een Dauphine kans op een DAUPHINE CADEAU
of 5250.- ïn contanten

Renault-dealer voor Zandvoort
GARAGE „DEN HOUT" Wagenweg 164 -168 Haarlem Telef. 12138 of 15056



62e jaargang no. 74 -r Verschijnt dinsdags en vrijdags. Opgericht in 1900 DINSDAG 26 SEPTEMBER 1961

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post f 7,—; buitenland ƒ S,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

ZVM verloor van Watergraafsmeer

Gebrek aan
oorzaak van nederlaag

Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondag de eerste nederlaag in de competitie '61-'62
moeten incasseren. De kustbewoners verloren op de grasmat aan de Vondellaan
met 4-1 van Watergraafsmeer uit Amsterdam.
De oorzaak van de nederlaag hoeft men niet ver te zoeken. Evenals in voorgaan-
de seizoenen speelde een opvallend gebrek aan homogeniteit het elftal parten.
Zandvoortmeeuwen had de overwinning zondag binnen zijn bereik; d.w.z. het elftal
en niet elf solo-spelende voetballers. Hoe goed de afzonderlijke prestaties soms ook
waren, de Meeuwen verloren omdat zij geen eenheid wisten te vormen.

Het begin van de wedstrijd zag er hoop-
vol uit vroor het elftal van de badplaats.
Een serie overrompelende aanvallen van
Oosterbaan, Visser en Water, hielden de
verdediging van Watergraafsmeer onder
trommelvuur, maar zij slaagden er niet
in deze te doorbreken.

Daar waar het elftal van Zandvoort te»
kort schoot, waren de hoofdstedelingen
juist bijzonder op dreef. Het voetbal van
de Watergraafsmeerploeg was een boeien-
de en tevens leerzame demonstratie van
uitstekend samenspel. Het was niet alleen
een fraai gezicht, het was bovendien pro-
duktief. In de 30e minuut van de eerste
helft ronde midvoor Hibbel een snelle en
vindingrijke aanval van zijn teamgeno-
ten af met een schuiver, die Ter Wolbeek
moest laten gaan. 0-1. Zestig seconden
later lag de gelijkmaker voor de voeten
van Plaizier, maar hij liet de kans voorbij-
gaan.

De individuele pogingen van de bad-
plaatsbewoners moesten het afleggen te-
gen de technische superioriteit van de
hoofdstedelingen. Naarmate de wedstrijd
vorderde nam het overwicht van Water-
graafsmeer toe. Zandvoort werd in de ver-
dediging gedrongen.

Direct na de rust begon Watergraafs-
meer aan het uitbouwen van de voor-
sprong. Ter Wolbeek, nauwelijks in het
doel teruggekeerd, moest de bal uit het
net halen. 0-2.

Zandvoortmeeuwen besefte het gevaar
en sloeg terug. Een voorzet van Water
stelde linksbinnen Visser in de gelegen-
heid te scoren. Hij treuzelde niet en depo-
neerde liet leer achter keeper Schaap. Met
dit succesvolle schot hernam Zandvoort
het initiatief, of beter gezegd een aantal
spelers die deel uitmaakten van de aan-
valslinie. Zij bestookten ieder afzonderlijk
de, defensie • van Watergraafsmeer. Hun
aanvallen waren niet ongevaarlijk, maar
gezamenlijk hadden zij meer kunnen be-
reiken. De achterhoede van Watergraafs-
meer kreeg voldoende gelegenheid om in
te grijpen en het leer naar de voorhoede
te dirigeren. Midvoor Hibbel maakte van
zo'n bal een nuttig gebruik en stelde de
verdediging van Zandvoort en doelman
Ter Wolbeek voor een voldongen feit. 1-3.

Even voor het einde van. de ontmoeting
kwam deze produktieve speler, na fraai
spel van zijn teamgenoten, opnieuw in het

Herfstwandeltocht
Zaterdag 30 september en zondag l okto-
ber a.s. organiseert de Haarlemse wandel-
sportvereniging „Jan Passtoors" de tradi-
tionele wandeltochten „Mooi Kennemer-
land".

Er zal gestart worden vanuit gebouw
„Domi" aan het Zandvoorterpad te Over-
veen. -Zaterdag tussen 14 en 15 uur, zon-
dag tussen 10 en 12.30 uur. Afstanden:
10, 15, 20, 25 km.

Inlichtingen te verkrijgen bij het secre-
tariaat, tevens inschrijfadres, H. van
Oorschot, Gen. Spoorlaan 33, Aerdenhout,

Jaarvergadering PvdA
De plaatselijke afdeling van de Partij van
de Arbeid organiseert vrijdag 29 septem-
ber a.s. in Ons Gebouw de jaarvergade-
ring.

Tennisclub Zandvoort
Zondag j.l. organiseerde TCZ het jaarlijk-
se echtparentornooi. Het echtpaar P. Gail-
lard "kon wegens omstandigheden de be-
ker niet verdedigen. Deze kwam nu in het
bezit van het echtpaar A. Schutz, dat in
dit tornooi nummer één werd. De-gedetall-
leerde uitslagen luiden:
Ie prijs: echtpaar A. Schutz
2e prijs: echtpaar E. Barten
,3e prijs: echtpaar M. v.d. Boogaard.

bezit van de bal. Ter Wolbeek moest weer
buigen. 1-4.

Met deze stand kwam het einde van
deze voor Zandvoort zo onvoordelige wed-
strijd.

Ranglijst voetbalcompetitie

De stand in afdeling West, 2e klasse b,
ziet er als volgt uit:

Zeeburgia 3 2 1 0 5 6—3
Amsvorde 3 2 1 0 5 8—4
Watergraafsmeer 2 2 0 0 4 7—3
TYBB 3 1 2 0 4 9—4
Zandvoortmeeuwen 3 1 1 1 3 7—6
HBO 3 0 3 0 3 4—t
Schoten 3 1 1 1 3 5—9
JSV 3 1 1 1 3 2—5
Aalsmeer 3 0 2 1 2 8—9

Baarn 2 0 1 1 1 l—2
RKAVIC 3 0 1 2 1 3—6
Celeritudo 3 0 0 3 0 2—7

NS valt terug op
winterdienstregeling 1960-1961
De winterdienstregeling van de NS welke
op l oktober aanstaande ingaat is geba-
seerd op de winterdienst 1960/1961.

Het toenemend personeelstekort en de
invoering van de 45-urenweek per l okto-
ber maken een vermindering van het aan-
tal te rijden treinkilometers noodzakelijk.

De invoering van de vrije zaterdag In
vele sectoren van het bedrijfsleven maakte
bovendien een aanpassing van de dienst-
regeling vanzelfsprekend, zo delen de
spoorwegen thans mede.

De meest doeltreffende wijze om hler-
aan tegemoet te komen is terug te grlj-
pen op de vorige winterdienstregeling, die
niet alleen minder hoge eisen stelt aan
personeel en materieel, maar die boven-
dien ook op stations uitgewerkt aanwezig
was. Daardoor kon hier van worden uit-
gegaan als een geschikte basis voor het
op korte termijn aanbrengen van de nood-
zakelijke aanpassingen en beperkingen.

De belangrijkste daarvan zijn, dat met
ingang van l oktober op de zaterdagen
in de forensendlenst diverse treinen ver-
vallen. Dit is mede een gevolg van de in-
voering van de vijfdaagse werkweek in
het bedrijfsleven. Een aantal treinen dat
tot nu toe ten behoeve van het typische
zaterdagvervoer reed, zal niet meer rij-
den, daar gebleken is, dat door de ver-
schuiving van de werkweek de behoefte er
aan niet meer bestaat.

Gelukkig zijn niet alle geluiden van de
N.S. in mineur. De directe der Nederland-
se Spoorwegen heeft aan het college van
b. en w. van Zandvoort medegedeeld dat
met ingang van de winterdienstregeling
1961/62, op zondag l oktober a.s., weer
het gebruikelijke aantal rechtstreekse
treinen tussen Amsterdam en Zandvoort
zal gaan rijden.

Statistisch tekort van huizen
met 3 procent gedaald

„Het statistisch woningtekort is gedurende 1960 gedaald tot circa 86.000 woningen,
zodat aan het einde van het verslagjaar voor het gehele land dit tekort tot bene-
den de 3 procent van het totale aantal der woningbehoevende huishoudingen is ge-
daald".

Dit staat te lezen in het zojuist versche-
nen jaarverslag over 1960 van de Centra-
le Directie van Volkshuisvesting en Bouw-
nijverheid. Deze conclusie heeft de Cen-
trale directie bereikt na berekend te heb-
ben, dat de totale woningvoorraad in ons
land was toegenomen met 73.500 wonin-
gen — want tegenover het aantal van
83.815 gereedgekomen woningen staat een
hoeveelheid van 10.000 huizen die voorna-
melijk door brand en sloop aan de wo-
ningvoorraad onttrokken werden.

In dit verslag wordt ook gesteld, dat
vooral de steden met meer dan 100.000 in-
woners vorig jaar hun achterstand op wo-
ninggebied relatief het meest hebben inge-
lopen.^Het verslag betoont zich optimis-
tisch ten aanzien van de woningproduktie
in 1961.

Er wordt echter tegelijkertijd ook ge-
constateerd, dat de woningproduktie zich
niet slechts op het tekort richt, maar dat
tevens moet worden gelet op de behoefte,
die voortvloeit uit de toeneming van het
aantal huishoudens
krotopruiming.

en de noodzakelijke

Het aantal huishoudens, aldus het ver-
slag, wordt bepaald door het cijfer van
nieuw gestichte gezinnen, dat nu onge-
veer 85.000 per jaar bedraagt en het aan-
tal opgeheven huishoudens, dat ongeveer
35.000 groot is. De vermeerdering van het
aantal huishoudens met circa 50.000
schept ieder jaar een bepaalde woningbe-
hoefte; deze zal echter, nadat de kinde-
ren uit de na-oorlogse geboortegolf „aan
de woningmarkt" zijn gekomen, geleide-
lijk stijgen en na 1965 een hoogte van
60.000 en meer bereiken.

Voor wat de krotopruiming betreft, stelt
de centrale _directie dat men zich op het
ogenblik niet kan veroorloven meer dan
ongeveer 10.000 woningen per jaar te
vervangen; een vervanging van 20.000
huizen zou, gezien de leeftijd van het Ne-
derlandse woningbezit, eigenlijk noodza-
kelijk zijn.

Tenslotte wordt nog vermeld, dat in de
toekomst uiteraard ook weer zal moeten
worden gewerkt aan de vorming van een
zekere woningreserve.

Sinds 1947

DALING VAN INKOMSTEN
van de lagere inkomensgroepen

Voorlopige berekeningen omtrent de omvang en de samenstelling van de beroeps-
bevolking in 1959 hebben enkele opvallende verschuivingen aan de dag gebracht
sinds 1947, het jaar van de laatste beroepstelling. Deze verschuivingen krijgen wel
een bijzonder accent als we daarbij ook het werknemersaandeel in het nationale
inkomen bezien. Er heeft zich namelijk een duidelijke daling voorgedaan in het re-
ele inkomen van vooral de lagere inkomensgroepen.

De kloof tussen de absolute stijging van
onze welvaart en het karige aandeel dat
de onderste werknemersgroepen daarvan
genieten, wordt steeds groter.

De bevolking groeide in de periode '47—
'59 van 9,7 miljoen tot 11,4 miljoen, dat is
een stijging met ruim 18 procent. De stij-
ging van de beroepsbevolking met ruim
7 procent - van 3.867.000 tot 4.153.000 -
bleef dus sterk bij de totale bevolkings-
toeneming achter.

Binnen de beroepsbevolking ziet men
echter een opvallende verandering in de
samenstelling, waaruit blijkt dat het aan-
tal personen in loondienst zeer sterk is
gestegen. Deze groep vertoont niet alleen
een veel grotere stijging dan de gehele
beroepsbevolking maar ook veel sterker
dan de totale bevolking. De toeneming be-
draagt hier 26 procent tot 3.226.000.

Schakelt men de landbouw en de huise-
lijke diensten uit, dan ziet men zelfs een
stijging van het aantal werknemers — dit
begrip ruim genomen en omvattend allen,
die in loondienst zijn — met 40 percent
tot 2.895.000.

Van deze groep werknemers steeg het
bestanddeel „arbeiders" sinds 1947 met
30 percent van 1.295.000 in 1947 tot
1.680.000. Het aantal 'employés' vertoont
een verhoudingsgewijs zelfs twee maal zo
grote vermeerdering, namelijk met 58 pro-
cent van 770.000 tot 1.215.000.

Ook de absolute stijging is bij de em-
ployés dus waarschijnlijk groter geweest
dan bij de arbeiders, in de wat beperKter
betekenis, die de statistiek er aan hecht.
Waarschijnlijk, omdat de boven vermelde
cijfers zijn ontleend aan gegevens, die be-
schikbaar zijn uit de proeftelling, die het
Centraal Bureau voor de Statistiek in '59
ter voorbereiding van de bevolkingstelling
van 1960 op circa 10.000 adressen (onge-
veer 40.000) personen heeft gehouden. Een
telling onder 40.000 Nederlanders, zodanig
gekozen, dat aan de uitkomsten een re-
presentatieve betekenis mag worden toe-
gekend, is een behoorlijke steekproef,
waaruit met de nodige voorzichtigheid ze-
ker voorlopige conclusies kunnen worden
getrokken.

Reeds nu kan men spreken van een op-
vallende verschuiving in de samenstelling
van de beroepsbevolking, die zelfs niet tot
de boven genoemde voorbeelden beperkt
is gebleven, maar verder onder meer blijkt
uit een sterke afneming van het agra-
rische bevolkingsdeel van 19 tot 11 pro-
cent van het totaal, een stijging van het
aantal buitenshuis werkende vrouwen met
zeker 20 procent tot 850.000 en een ver-
grote invloed van het (toegenomen) dag-
onderwijs op het aantal beroepsbeoefena-
ren. Wij willen hier speciaal de aandacht
vestigen op de betekenis van bovenge-
noemde grote verschuivingen en tevens
een vergelijking trekken met de ontwik-
keling van het werknemersaandeel in het
nationale inkomen.

Het aandeel van de totale beroepsbevol-

king, dat valt af te leiden uit de boven
gegeven cijfers, is verminderd van 40 pro-
cent (61 procent voor de mannen, 20 pro-
cent voor de vrouwen) tot 37 procent (57
procent voor de mannen, 16 procent voor
de vrouwen) van de totale bevolking. Het
aandeel van de bevolkingsgroep in de 'pro-
duktievé leeftijd' — 15 tot 65 jaar — daal-
de in deze periode met rond 2 procent tot
bijna 60 procent van de totale bevolking.
Deels was dit een gevolg van de toene-
ming van de groep beneden de 15 jaar,
anderdeels van de voortgaande 'vergrij-
zing' van de bevolking. Bovendien heeft
de toeneming van het dagonderwijs in de
naoorlogse jaren invloed gehad op de rela-
tief achtergebleven groei van de beroeps-
bevolking, hoewel dit niet zonder meer
blijkt uit de ontwikkeling van het aandeel
van de werknemers hier in, maar pas tot
uitdrukking komt als men let op de ver-
schuivingen in de leeftijdsgroepen. Het
aandeel van de in loondienst werkenden
in de totale bevolking steeg van 26,3 tot
28,3 procent. Het aantal in eigen bedrijf
werkenden daalde van 1.124.000 tot 889.000
(11,6 procent van de bevolking in 1947 en
7,8 procent in 1959) terwijl het berekende
aantal tijdelijk niet werkenden daalde van
177.000 tot 38.000. In verband met de stij-
ging van 't aantal personen in loondienst,
welke stijging veel groter is geweest dan
de totale bevolkingsaanwas, is het wel
zeer merkwaardig, dat het werknemers-
aandeel in het nationale inkomen de laat-
ste jaren eerder een dalende dan een stij-
gende tendens vertoont: 70.5 percent in
1950 tegen 66,5 procent in 1959.

In Economisch Statistische Berichten
van 5 april van dit jaar is een studie ver-
schenen van de heer Jan Muller, waarin
deze berekent, dat de loonquote — het ge-
middelde inkomen per werknemer in pro-
centen van het gemiddelde inkomen per
beroepsbeoefenaar — een dalende trend
vertoont. In de industrie bedraagt die da-
ling bijv. 0,5 procent per jaar. Deze daling
betekent een wijziging in de primaire in-
komensverdeling ten gunste van de zelf-
standige beroepsbevolking, aldus zijn con-
clusie.

eefU; de.
U moet er warm voor lopen

Vrienden, ik realiseer me dat ik nog wat
moet verduidelijken. Ik heb de vorige
week wat woorden laten vallen over de
politiek en ik heb gemerkt dat daar enig
misverstand door is ontstaan. Nu zijn mis-
verstanden een belangrijk facet van de
politiek, maar daar wilde ik nu niet op
doorborduren, want het gaat er mij om de
kwestie van de politiek voor u helder te
maken. Hetgeen intussen een vrij hache-
lijke onderneming is. Maar dat zult u zelf
ook wel weten.

Iemand vroeg mij of ik werkelijk dacht
dat politiek wat met riolen uitstaande
had. Hij vond dat niet prettig en vertelde
er bij dat hij een vooraanstaande positie
bekleedde in het partijwezen. Ja zeker, zo
stond het er: partijwezen. Kijk, nu leest
men weer verkeerd. Ik heb gezegd dat ik
als kind een hele poos heb gedacht dat
politiek iets met riolen had te maken. (Ik
had 't over die lekke riolering, weet u
wel?)

Er _ zijn andere briefschrijvers geweest,

die mij gevraagd hebben of ik een mening
heb over de gemeentepolitiek in onze
plaats. Natuurlijk heb ik die, vrienden.
Kijk, als je in een gemeente woont en je
hebt belangstelling voor de dingen, die het
gemeentebestuur doet en niet doet, dan
bedrijf je hierdoor reeds een vorm van
politiek. Dat wil ik maar zeggen. Overi-
gens kan ik me niet uit m'n tent laten lok-
ken omtrent mijn mening over deze din-
gen. Ik geloof ook, dat die weinig ter za-
ke doet, want u zou er niets aan hebben.

Tante Agaat doet ook aan politiek op
haar manier. Zij bestiert haar huishouden,
doet inkopen en tracht dit op de voorde-
ligste wijze te doen. Dat is politiek, vrien-
den. Ik heb het breedvoerig met haar be-
sproken en ze is het met me eens dat je
ergens in je achterhoofd wel een ideaal
moet hebben om een volwaardige politiek-
beoefenaar te zijn.'

En als u dat ideaal hebt, moet u er
warm voor lopen. Niet warm, zoals een
automotor soms doet, maar gewoon warm

worden van binnen, omdat je een politiek
ideaal hebt. Dat is fijn en het geeft je le-
ven richting. Om bij de gemeentepolitiek
te blijven — het hemd is nu eenmaal na-
der dan de rok — moet ik opmerken dat
het dus fijn is om hoge woningen te bou-
wen en ze lelijk te vinden. Dat is nu het
aardige van politiek: beide kanten, waar je
ook staat, zijn fijn. De een wordt warm
voor een ideaal en een ander breekt het
af en wordt daar warm van. Dat is een
prachtig iets van de politiek, dat het bei-
de partijen, de regerende en de oppositie,
warm laat zijn. In de staatkunde komt
dat nog sterker tot uiting. Soms sneuve-
len mensen voor een bepaald ideaal. Ze
sterven als helden, maar de man, die de
bom neerlegde, is op zijn manier een idea-
list.

Een andere briefschrijver vroeg mij:
Wat is politieke vorming?

Ja vorming is: ges_talte, vorm geven
aan iets. Politieke vorming zou dus kun-
nen betekenen dat je aan je politiek een
bepaalde vorm geeft, maar dat wordt er
toch nog niet zo zeer mee bedoel. Breekt
er soms iemand z'n hoofd over deze ge-
dachte, dan zou ik zeggen dat u eens bij
tante Agaat in de leer moet gaan. Die is
in feite politiek ongevormd, maar ze
heeft de touwtjes stevig in handen. En ze
maakt er een ideaal van. BARTJE.

Administratiekantoor
B. Polak

Accountancy Belastingen
H. de Grootdtxaat 25, telcf. 2382

Met en zonder leesbril

Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans:
Boulle — In geheime dienst.
Verharen — Het slaghek.
Zermatten — Met reine handen.
Kades — Ich schwöre bei Apoll.
Barstow — A kind of loving.
Hériat — l'Innocent
Field - Een vrouw in de branding.
Hilton - Gevangene van het verleden.
Kirst - Fabriek van officieren.
Bertram - Flug in die Holle.
Greene - Our man in Havana.
De Maupassant - Boule de suif.

Ontwikkelingslectuur
Emigratie (Jaargangen 1958-.60)
Foto (Jaargang 1960)
Moeder (Jaargangen 1957, '58 en '59)
Tadema-Sporry — De geschiedenis van

Egypte. (1960)
Portmann - Het beeld van de mens in het

licht van de moderne biologie. 1961.
Snijders - Het spel van staat. 1960
Verkoren - Het typen, methodische leer-

gang voor het machineschrijven. 1960.
Blits - Auschwitz 13917 (Hoe ik de duitse

concentratiekampen overleefde). 1961.
Bosch - Facet, moderne verhalen en frag-

menten. 1961.
Van Doorn - Moderne sociologie.
Van Houten - Kielzog (Naar het verhaal

van de Kaap Hoornvaarder F. P. van
Houten).
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kijken op de toonzaal van lampenfabriek
Naar welke lamp kijkt u uit? En welke pfijs hebt u in uw hoofd?
De toonzaal van de lampenfabriek zelf geeft u in beiden even-
veel keus! Collectie na collectie passeert de revue!
Dat lieve, gezellige schemerlampje? Uit eigen atelier, net als
die leeslamp, die wand- en plafondlamp. Daarom is elke lamp
die u hier ziet zo apart, zo solide! Daarom zijn de prijzen * zo
gevarieerd. Daarom zijn alle stijlen vertegenwoordigd: klassiek
en modern, romantisch en functioneel!

DIJKSTRA
Betaling? Gaat Via UW eigen leverancier! Spaarne 65, Haarlem (t/o de Ged. Oude Gracht) Tel. 02500-14850 en 14560

FAMILIEBERICHTEN

Ondertrouwd:
KOOS DAVIDS
en
GERDA MEULBBBEK

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden
op 4 oktober a.s. te Zaandam.
Receptie van 3.30—5 uur n.m. in Restau-
rant De Harmonie, Stationsstraat 71c,
Zaandam.
Zandvoort, Burg. Engelbertsstraat 19

BEKENDMAKING
Met ingang van 30 september a.s. zullen
de in Haarlem en omgeving practiserende
dierenartsen voor kleine huis-
dieren geen spreekuur houden

op zaterdagmiddag
Voor spoedgevallen wordt vanaf zaterdags
12 uur hulp verleend door de dierenarts
van de zondagsdienst.

Daar kunt u heen
Monopole

Maandag 25 en dinsdag 26 sept., 8 uur:
film „Moulin Rouge".
Woensdag 27 en donderdag 28 september,
8 uur: film „Zedenpolitie contra blond".

Stadsschouwburg
Zaterdag 30 sept, 8 uur: Rotterdams To-
neel met „Jenuzië".
Zondag l okt., 8 uur: Rotterdams Toneel
met „Een man van alle tijden".
Dinsdag S okt., 8 uur: Nederl. Comedie
met „De getatoueerde roos".

Belangrijke
TELEFOONN UMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Borlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Intellect contra kevers
De coloradokever zijn wij nog steeds niet
de baas. Sinds 1937 — het jaar, dat hij
zich bij ons in Holland binnenvrat — heb-
ben wij hem ijverig bevochten, maar het
oranje-zwart-gele monstertje hield het
vol. Ook al zochten schoolkinderen dozen
en emmers vol kevertjes bij elkaar, er ble-
ven er meer dan genoeg over, om onze
aardappelstand ernstig te bedreigen.

Nu echter gaan wij de bestrijding van
leptinotarsa decemlineata say, zoals het
insekt ook wel eens genoemd wordt, we-
tenschappelijk ter hand nemen. Uiteraard
gebeurt dat in Wageningen, waar immers
ons landbouw-intellect gebundeld is. Prof.
dr. J. de Wilde, hoogleraar in de insekten-
kunde, is belast met de leiding van een
onderzoek naar de 'dynamiek van de voed-
selkeuze by fytofage of planten etende in-
sekten'. In het bijzonder gaat de be-
langstelling dus uit naar de eetgewoon-
ten van de coloradokever, die nodig de
das omgedaan moet worden.

"Uiteraard is er al het een en ander over
des coloradokevers eetgedrag bekend.

Merkwaardig is, dat hij een aantal soor-
ten nachtschaden, die toch nauw verwant
zijn aan zijn lievelingsvoedsel, de aardap-
pelplant, versmaadt.

Eén van de belangrijkste punten van
het Wageningse onderzoek is, om uit te
maken,, of de voorkeur, die de kevers voor
bij voorbeeld de aardappelplant hebben,
een aangeboren of aangeleerde eigenschap
is. Men bestudeert zaken als het loopge-
drag en het bijtgedrag van de larven, om-
dat al hun gedragingen alleen maar te ma-
ken hebben met eten, beter bezegd met
vreten. Is men er achter, welk mechanis-
me hun voedselkeuze bepaalt, dan is een
doeltreffende bestrijding mogelijk. Men
kan dan bijvoorbeeld trachten, aardappe-
lenplanten te kruisen met nachtschade-
soorten, waarvan de kever niets moet heb-
ben. Gebleken is namelijk al, dat larven,
die op deze 'resistente' planten uit het ei
kropen, niet aten en dus verhongerden.
Misschien is in de nabije toekomst het
merkwaardige schouwspel van op aarda-
pelplanten van honger omkomende colora-
dokevers te bekijken.

Wij vragen voor een school in Zandvoort

een flink echtpaar
of twee nette
schoonmaaksters
Spoedige indiensttreding gewenst.
Br. nr. 7401 bur. Zandv. Courant.

NET MEISJE gevraagd
voor eenvoudig administratief werk. Br.
m. inl. en verl. sal. ond. nr. 7404 bur. Z.C.

N.V. de Arbeiderspers
"•vraagt voor Zandvoort

actieve medewerker
voor bezorging en incasso van HET VRIJE
VOLK en de VARA RADIO-TV GIDS.

.1 Goede bijverdienste. Inlichtingen, ook over
onze uitstekende soc. voorw., worden gaar-
ne verstrekt door onze agent J. Molenaar,
Piet Leffertsstraat 16, Zandvoort.

Rustig echtp. m. dochter van 11 jaar zoekt

woning of ged. woning
Leeg, gestoff. of gemeub.m. gebr. van tel. Zijn in-
geschr. in Zandv. Br. m.voll. in. en prijs ond. nr.
7403 bur. Z. Crt.

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,-.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
zelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34.
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger
„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

KOOPT BIJ DE VAKMAN
Ronde tafel ƒ 59,—
Eethoek (ronde tafel,

4 stoelen) ƒ215,—
Bankstel ƒ325,—
Bergkasten ƒ159,—
Gemakkelijk te betalen.

Ook voor stofferen en
behangen het beste adres
Woninginr. HEEMEYER
v. Ostadestr. 7a, tel. 3116

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

- 1 . <» geldig vin 2B i»pl«mb«r t/m 4 ektobtr

Mevr. A. Kremer-Schraa
gelukkige winnares ultQronInflan

van de 3e Spar-DAF

Elke wee is er een splinternieuwe DA te w
Haal een gratis competitieformulier bij Uw

10 x EEN KWARTJE VOORDEEL

SPARTHEE elk 2e pakje 35 et goedkoper .10%

TANDPASTA 2 tub.j v.n 140 voor 115-10%

VRUCHTENWIJN u» v.mso voor l 25-10%

VARKENSVLEES buk v.n 1 ze voor l O3-io%

fi'CACAO 250 gram bus v.n 165 voor 140-10%

ERWTENSOEP u* v.n as voor 60-io%

•BOTERHAMWORST „ c
250 gram v.n 70 voor 13-10%

VETSPEK fl.rooktSOO gr.m v.n 100 voor 75-10%

g.zouten 500 gram v.n 85 voor 60-10%

6 REPEN ' v.n 98 voor 73-10%

7x EEN DUBBELTJE VOORDEEL

VERMICELLI 2 pakken van 64 voor 54-10%

PINDAKAAS po, »„ 98 voor 88-10%

DROPTOFFEES 200 gram van 64 voor 54-10%

"CAFÉ NOIR pak van 65 voor 55-10%

*' ~
KOKOS SPRITS 250 gr.m van 64 voor 5 4 10%

CHOCOLADE BEESTJES AQ
150 gram van 78 voor OO-10%

KOFFIETAAI 250 gram van 55 voor 45-10%

ledereen kan meedoen! Formulieren mef serve/ellor E

fv/jfde ronde) moeten dinsdag 3 oktober voor 's middags

12 uur in hel bezjt zijn van Oe Spar.

Adres: Spar-Sepfember-Compefif/e, Postbus S, Amsferdam-C.

WERKELIJK VOORDEEL - 10V KORTING - 100'. KWALITEIT

Stadsschouwburg
J,te HAARLEM

Zaterdag 30 sept, 8 uur
- Rotterdams Toneel

Jenuzië
Zondag l okt., 8 uur

Rotterdams Toneel
'• Een manjvan r»
j -'alle tijden ~

Dinsdag 3 okt., 8 uur
Nederlandse Comedie
De getatoueerde

roos .
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

TE R weekrec/ame
H HHl • V^ - ^*<*E\ Geldig van 27 sept. t/m 3 okt. 1961

TABLET

CHOCOLADE
VOOR HALVE PR'JS

bij aankoop van f. 4,-
De Gruyter - artikelen
Dat is 35 cent voordeel voor U,
op 'n tablet fijne melk- of puur-
chocolade (van De Gruyterl) dat

normaal 70 cent kost!-

NIEUWE FRISDRANK
^m^r-f

2 pakjes Napolitains

voor slechts 50 et
bij aankoop van een pakje

KORRELTHEE
Korrelthee, 'n aparte thee, geurig

vooral ook. Die geeft snel 'n krachtige
aftrek! Erbij: 2 pakjes fijne napo-
litains melk, puur en melk-mokka

voor 50 centl

2 PAKKEN

FESTIVAL
voor cent

Bros biscuitje, licht bes'uikerd. Een
echt „allemans-vriendje" dat iedereen

lekker vindt. Op 2 royale pakken
nu meer dan 'dertig cent bespaard!

samen voor 00

AJtijd een kassabon voor 10°/o korting. Óók bij de weekreclames

VERLOREN omg. Buure-
weg tussen 5 en half 6
bruine beige plastic HAND-

inh. paarlemoer siga-
yettenkoker, gevuld; goud-
kleurige Ronson gasaan-
steker, bruin lederen por-
temonnaie inh. l gulden en
wat klein geld en waarde-
volle papieren. Teg. bel.
ter. te bez. Leeuweriken-
straat 6.
Te koop aangeb.: VELO
WASMACHINE _(vierkant)
m. Acméwringer pr. st.
ƒ 350, weg. aansch. comb.
Zeestraat 37huis.T

Te koop 3-zits BANK ƒ50,
Herfst MANTELPAK mt.
42 ƒ 20. Br. nr. 7402 Z.Crt.
Af te halen: l POES en
2 KATERTJES.
Linnaeusstraat 7/2.
Te koop: RONDE BOX,
ƒ 20; ROTANWIEG ƒ 7,50.
Lijsterstraat 12.
Te koop DWERGPOEDEL,
4 mnd. Ingeënt tegen hon-
denziekte. Prijs ƒ 100,—.
A. J. v.d. Moolensotraat 2,
telefoon 4264.
HULP gevr. in gez. m. 2
kl. kind. 2 ocht. p.w.
Brederodestraat 172.
WONINGRUIL
Haarlem-Zandvoort
Aangeb. te Haarlem vrij
huis. Boven: 3 slpk. ben.:
2 gr. kmrs, keuk., plaats
en schuur, 70 meter vanaf
winkelstr. Cronjé.
Gevr. huis te Zandv., on-
versch. waar. Br. aan Van
Meel, Gen. de Wetstr. 15,
Haarlem of tel. 02500-50352
WERKSTER GEVRAAGD
2 hele of halve dagen p.w.
Mevr. Soepnel, Kostverlo-
renstraat 65, telef. 3845

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Inzicht in situatie

TRIPTIEK VAN PERS-REACTIES
over de gebeurtenissen in Duitsland

Bij de gebeurtenissen, die men de jongste weken in Duitsland kon aanschouwen,
ging het niet om Berlijnse emoties en ook niet in de eerste plaats om de verkie-
zingsstrijd tussen Adenauer en Brandt (al speelde die factor wel mee) . Het ging
in hoofdzaak om de positie van Oost-Duitsland. Dit wordt ook in de pers van het
Westen steeds beter begrepen. Drie citaten om dit te demonstreren laten wij hier
volgen.

Om te beginnen de Britse (lib.) Guar-
dian:

De oorlog waarvoor men het westen uit-
nodigt zich voor te bereiden, zal niet een
oorlog om Berlijn zijn. Het zal een oor-
log zijn om de niet-erkenning van Oost-
Duitsland — niet een bepaald inspirerende
leus; dat zou het zelfs in de dagen van
vóór de kernwapens niet zijn geweest.
Zulk een oorlog zou alleen kunnen uit-
draaien op wederzijdse zelfmoord of op
een klinkende nederlaag voor het Westen.
Als de Westerse mogendheden zouden
proberen tankkonvooien langs de Auto-
bahn naar Berlijn te sturen, zou de Sov-
jet-Unie deze eenvoudigweg tegenhouden.
Het Westen zou dan voor de keus staan
het gebruiken van kernwapens — niet de-
fensief maar aanvallend — of zoete brood-
jes bakken. Het feit alleen al, dat het zich
in een zo vernederende positie had ge-
bracht, zou een veel grotere psycholo-
gische nederlaag zijn dan de erkenning van
Oost-Duitsland. Men behoeft over deze
mogelijkheid slechts te praten om haar te
elimineren.

Als het Westen zijn positie in Berlijn
wil handhaven, zal het vroeg of laat ge-
noopt zijn, Oost-Duitsland op enigerlei
wijze te erkennen. De enige vraag is, of
de erkenning een vernederende nederlaag
moet zijn, het Westen opgedwongen door-
dat het zijn slechte kaarten moest open-
leggen, of het resultaat van een ruil,
waarbij ook het Oosten concessies doet.
De grote lijnen van zulk een ruil zijn
hier al eens geschetst: het Westen erkent
Oost-Duitsland, in ruil voor gewaarborg-
de toegang tot Berlijn... Lord Home zegt
dat onderhandelingen met Chroesjtsjof
zinloos zijn als er geen hoop bestaat op
een akkoord. Niets van wat Chroesjtsjof
heeft gezegd wettigt het vermoeden, dat
hij zulk een ruil zou afwijzen als deze
werd aangeboden.

Nu iets uit een buitenlands overzicht in
„Het Vrije Volk" (P.v.d.A.):

Een nieuwe regeling van de garanties
voor West-Berlijn als vrije enclave in een
communistische omgeving, is noodzakelijk
als Rusland eenzijdig tot het sluiten van
een vredesverdrag met de oostelijke zone
van Duitsland overgaat.

Is het Chroesjtsjof ernst met zijn ver-
zekering dat aan de Westerse rechten niet
getornd zal worden en de vrije doorgang
niet zal worden geblokkeerd, dan hoeft
het sluiten van dit verdra'g nog geen ramp
te betekenen.

Onderhandelingen met de Sovjet-Unie
waarbij de garanties voor de vrijheid'van
West-Berlijn op de schaal gelegd moeten
worden, zijn voor 't Westen volstrekt on-
aanvaardbaar. Dat is blijkbaar ook Chroe-
sjtsjof duidelijk geworden uit de vastbera-
den houding der Westelijke mogendheden.

Maar onderhandelingen over de positie
van Oost-Duitsland en andere daarmee
verband houdende vraagstukken, zijn ze-
ker wel mogelijk en het ziet er naar uit
dat zij na het Russische partijcongres van
oktober-november wel gehouden
worden.

zullen

En tenslotte de pit van een „analyse van
het nieuws" door Sydney Gruson in de
„New York Times" (onafhankelijk):
Door de Berlijnse gebeurtenissen (de Oost-
duitse maatregelen vaan de sectorgrens

van Berlijn) is het voor de Russen aan-
zienlijk gemakkelijker geworden hun doel-
einden inzake Berlijn door middel van een
akkoord-na-onderhandelingen te bereiken.
De overtuiging van West-Berlijnse waar-
nemers dat een Oost-West-akkoord dat
gunstig is voor de Sowjet-Unie, op komst
is, is op een reeks factoren gebaseerd,
waaronder de volgende:

De vier-mogendheden-status van Berlijn
is doeltreffend gelikwideerd. Het voor-
naamste element van die status was (nadat
de Russen de vier-mogendheden-controle
hadden beëindigd) het vrije verkeer van
alle mensen binnen Groot-Berlijn.

De grens tussen Oost- en West-Berlijn
is nu in feite een staatsgrens. Er bestaat
geen Groot-Berlijn meer, maar nog slechts
een West-Eerlijn, dat in grondwettelijke
zin los verbonden is met West-Duitsland
(een band, die de geallieerden officieel
niet erkennen), en een Oost-Berlijn dat
volledig is ingelijfd bij Duitsland.

De Westelijke mogendheden hebben,
door hun onwil of hun onmacht om te age-
ren tegen het sluiten van de grens, te ken-
nen gegeven dat zij bereid zijn in wezen,
maar niet met zoveel woorden, Oost-Duits-
land de facto te erkennen.

Het feit, dat de Westelijke Grote Drie
(V.S., Engeland en Frankrijk) niet in
staat zijn stappen te doen ter beëindiging
van Duitslands verdeeld-zijn, gesteld dat
zij dat zouden willen, is duidelijker dan
ooit.

Chroesjtsjof heeft thans de toegang tot
West-Berlijn van het oosten uit afgeslo-
ten, het wegbloeden van Oost-Duitslands
mankracht gestuit, de communistische
grens en daarmee de communistische
macht bevestigd tot aan de Elbe, die door
het hart van het vooroorlogse Duitsland
stroomt. In deze situatie kan hij zich per-
mitteren edelmoedig te doen. Hij heeft de
laatste tijd herhaaldelijk gezegd, en zijn
woorden krijgen thans een nieuwe bete-
kenis, dat de toegang tot West-Berlijn
zou worden gewaarborgd, eventueel door
de Sovjet-Unie, ook als de technische con-
trole bij afzonderlijk vredesverdrag zou
worden overgedragen aan de Oostduitsers.
Hij heeft ook gezegd, dat de troepen uit
het Westen in West-Berlijn kunnen blij-
ven, mits hun huidige bezettingsstatus
wordt gewijzigd.

Als Oost-Berlijn afgegrendeld is, als er
geen vluchtelingen meer komen, als er
geen Westerse etalage meer is om over te
tobben, en als bovendien erkend is, dat
hereniging in de voorzienbare toekomst
onmogelijk is, zal het de geallieerden
moeilijk vallen zich te verzetten tegen een
nieuw contractueel akkoord omtrent hun
aanwezigheid, zolang de waarborgen voor
vrije toegang bevredigend lijken.

Nog niet zo lang geleden overhandigde een natie aan een andere
natie een ultimatum en het was oorlog. En nog iets dichter bij onze
jaargang, wierp een vaderland, zonder voorafgaande waarschuwing,
een bom op een ander vaderland met hetzelfde afschuwelijke resul-
taat.
Nu brengt een staat een vernietigingswapen tot ontploffing boven

of onder eigen grondgebied en de gevolgen stellen de eerste tivee gebeurtenissen in
de schaduw.
De overgang tussen, oorlog en vrede leven en niet-leven — wordt thans niet langer
bepaald door het overschrijden van eikaars landsgrenzen, maar door overdrijvende
radio-actieve wolkenvelden. Onzichtbaar voor het oog, onhoorbaar voor het oor,
worden de miljoenen met strontium geladen deeltjes verspreid door het luchtruim
en ingeademd door de burgers van oost en west.
De oorlogsverklaring wordt postuum overhandigd in niemandsland.

Nieuwe koordirigent
Het bestuur van het Zandvoorts Christe-
lijk Kinderkoor deelt mede dat de dirigen-
te van het koor, mevr. A. Walhout, we-
gens drukke werkzaamheden de directie
van het koor moet neerleggen. De heer G.
J. Moed, beroeps-musicus en sinds kort in
Zandvoort woonachtig, is bereid gevonden
de leiding van het koor op zich te nemen.

De repetities zijn vastgesteld op de
zaterdagen van 13.30 tot 15 uur in het
jeugdgebouw, Julianaweg 17.

De Zebra's

EEN VEILIGHEIDSFORMULE
voor tweevoeters

Op l november a.s. treedt de — reeds eerder in ons blad aangekondigde — nieuwe
voetgangersregeling in werking. Van die datum af zullen de knipperbollen binnen
de bebouwde kom buiten werking zijn en op de duur verdwijnen, en zullen voet-
gangers — onder vrijwel alle omstandigheden — op de zebrapaden bescherming ge-
nieten. Het rijdend verkeer is van die datum af verplicht de op zebra's oversteken-
de voetgangers onbelemmerde doorgang te verlenen. Daar tegenover staat dat de
voetganger verplicht is van een zebrapad gebruik te maken als dat zich bevindt op
mjndsr dan dertig meter afstand van de plaats, waar hij gedacht had te zullen over-
steken. Voorts moet de voetganger afzien van zijn rechten, als er een politie-,
brandweer- of ziekenauto nadert die signalen geeft, en als er een begrafenisstoet
of militaire colonne passeert.

De „motorisering" in ons land neemt hand
over hand toe. In 1950 telde Nederland l
auto op 41 inwoners, in 1960 was dat al
l op 22. Naar raming zal in 1970 deze ver-
houding l op 12 zijn, terwijl wordt ver-
wacht dat in 1980 elke zesde Nederlander
een auto bezit.

Met deze cijfers is voldoende aange-
toond dat de voetganger gaandeweg —
letterlijk én figuurlijk — meer en meer
in de verdrukking komt. Ook de ongeval-
lencijfers spreken een duidelijke taal: in
1960 vielen 1900 mensen aan het verkeer
ten offer, en niet minder dan plm. 500
daarvan verloren het leven als voetganger.

Reeds enkele jaren heeft de overheid re-
gelingen ter beveiliging van deze categorie
verkeersdeelnemers getroffen. Deze be-
scherming bestond hieruit, dat de voet-
ganger, die zich bevond op een voetgan-
gersoversteekplaats — al gauw „zebra"
genoemd — die voorzien was van oranje
knipperbollen, niet gehinderd mocht wor-
den door bestuurders van voertuigen en
trams. Naast deze beschermde oversteek-
plaatssen kwamen zebra's zonder knip-
perbollen, die echter geen enkele be-

In het Huis van Looy te Haarlem.

Logboek van Slauerhoff
Tentoonstelling ter gelegenheid van zijn 25e sterfdag

*•
De 25e sterfdag van de dichter-scheepsarts, romancier en novellist J. Slauerhoff, die
op 5 oktober 1936 in Hilversum overleed, zal herdacht worden met plechtigheden te
Haarlem en Hilversum. In het Huis van Looy te Haarlem zal op 5 oktober de
tentoonstelling „Logboek van Slauerhoff" worden geopend door dr. J. Hulsker in
zijn functie van voorzitter van het Nederlands Letterkundig Museum en Documen-
tatiecentrum. De tentoonstelling is georganiseerd door dit museum en geeft een
overzicht van leven en werken van Slauerhoff.

De 5e oktober zal in Haarlem tevens een
bijeenkomst plaats vinden, die geopend
zal worden door A. Roland Holst, en waar
A. Lehning de herdenkingsrede zal uitspre-
ken. Alb. Vogel zal voordragen uit Slauer-
hoffs werk. "Ook in Hilversum zal die dag
een herdenkingsplechtigheid plaatsvinden.

Op de sterfdag zal een 'herdruk van De
Verzamelde Gedichten van J. Slauerhoff
verschijnen in een door Nijgh & Van Dit-
mar uitgegeven dundrukeditie. Tekstver-
zorger van deze uitgave is K. Lekkerker-
ker, die al in 1940 begonnen is met de
tekstverzorging van de Verzamelde Wer-
ken van Slauerhoff bij dezelfde uitgever.
Na verschijning van het zevende deel in
1954, toen er drie delen poëzie en vier de-
len proza waren verschenen, zette Nijgh
& Van Ditmar deze uitgave evenwel stop.
Lekkerkerker heeft haar toen zelf voort-
gezet. Le Club du Meilleur Hvre te Am-
sterdam heeft de exploitatie op zich ge-
nomen. In 1958 kon deel VIH verschijnen,
dat Slauerhoff's kritisch proza bevat. Als
deel TX kwam in '59 het Dagboek uit, inge-

leid en geannoteerd door Le'kkcrkerker.
Het laatste deel der Verzamelde Werken

is nog steeds niet verschenen. Het moet
een nieuwe biografie bevatten, een uitvoe-
rige bibliografe en de tekstverantwoor-
dng. Hierin zullen minder bekende tek-
sten van Slauerhoff worden opgenomen.

In het ere-comité voor de Slauerhoff-
herdenkingen van dit jaar hebben behalve
de staatssecretaris van O., K. en W., mr.
Y. Scholten, plaats genomen de ambassa-
deurs in Nederland van België en Zuid-
Afrika, baron P. X. van der Straten-Wail-
let en de heer H. A. Rusti, de Franse mi-
nister van culturele zaken André Mal-
raux, en de commissarissen der koningin
in Friesland en Noordholland, mr. H. P.
Linthorst Homan en dr. M. J. Prinsen. In
het comité van aanbeveling, dat onder
voorzitterschap van A. Roland Holst staat,
hebben ongeveer 120 persoonlijkheden uit
de schrijvers- en uitgevprswereld plaats-
genomen uit Nederland, Suriname en de
Nederlandse Antillen, België, Frankrijk
en Mexico.

PUBLIEK VOORBEREIDEN
Het Verbond voor Veilig Verkeer
gaat in de komende weken — in i
samenwerking met de KNAC, de
KNMV en de ANWB — het publiek
voorbereiden op de nieuwe voetgan-
gersregeling, die op l november a.s.
in werking zal treden. Zoals men
weet sal vanaf die datum de voet-
ganger op de s.g. zebrapaden voor-
rang genieten op het overige wég-
keer.

Het Verbond voor Veilig Verkeer
heeft zijn actie gesplitst in twee
delen. In de maand, oktober sal het
de aandacht van de weggebruikers
vestigen op de belangrijke datum
van l november, waarbij o.a. door
pers, radio, televisie en bioscopen
wordt gewezen op de op handen
zijnde verandering. Vanaf l novem-
ber zal het motto zijn: Voetganger
en bestuurder, zo moet het nu!

In dit nummer en volgende edities
van de krant treft de lezer bijdra-
gen aan ter ondersteuning van de
actie van het Verbond voor Veilig
Verkeer.

scherming boden en die uitsluitend ten
doel hadden een gericht oversteken van
de voetgangers te bevorderen.

Waarschijnlijk door de hoge installatie-
kosten bleef ook het aantal beschermde
oversteekplaatsen te gering. Het is moge-
lijk hieraan te wijten, dat het gebruik van
de beschermde, door knipperbollen ge-
markeerde, oversteekplaatsen nogal eens
moeilijkheden met zich bracht: tal van ge-
vaarlijke manoeuvres, zowel van de voet-
ganger als van het overige verkeer, kon
en kan men dagelijks waarnemen.

Een behoorlijk „samenspel" tussen de
onderscheidene categorieën weggebruikers
kwam derhalve niet tot stand, de regeling
voldeed in de praktijk niet.

Met ingang van l november a.s. is de
positie van de voetganger als deelnemer
aan het verkeer stringenter geregeld.

Met ingang van deze datum zal de knip-
perbol in het stads- en dorpsbeeld ver-
dwijnen,- hoewel hij buiten de bebouwde
kom nog kan worden gehandhaafd. Van
die datum af biedt de zebra bescherming
aan elke voetganger, die zich daar óp be-
vindt. Niet het kenbaar maken van de
wens om er gebruik van te maken geeft
de overige weggebruikers de verplichting
voor de voetganger te stoppen, maar het
verkeer is slechts verplicht de zich op de
zebra bevindende voetganger gelegenheid
te geven ongehinderd de overzijde van de
straat te bereiken. Populair gezegd: voor-
rang te verlenen.

Er is geen regel zonder uitzonderingen:
bestuurders van politie-, brandweer- en
ziekenwagens die signaal geven behoeven
niet voor de zich op een zebra bevindende

voetganger af te remmen, en de voetgan-
ger is verplicht bij hun nadering ijlings
het zebracad te verlaten. Ook uitvaart-
stoeten en militaire colonnes — waaronder
begrepen de gemotoriseerde colonnes van
de Bescherming Bevolking — mogen
doorrijden.

Nog een andere verplichting van de
voetganger: hij is krachtens de wet ver-
plicht om gebruik te maken van een als
zodanig aangegeven oversteekplaats, als
hij binnen een afstand van dertig meter
daarvan zou willen oversteken. Deze bepa-
ling geldt niet als hij om de zebra te be-
reiken eerst een rijbaan zonder zebra zou
moeten oversteken. Ook geldt deze rege-
ling niet, als hij zich begeeft van of naar
het dichtstbijzijnde trottoir van of naar
de halte van een openbaar middel van
vervoer (tram of bus): als deze zich be-
vindt op minder dan dertig meter afstiand
van een zebra, dan behoeft de voetganger
daarvoor niet om te lopen. Uitkijken is
dan echter dubbel geboden, want bestuur-
ders van voertuigen zullen binnen deze af-
stand immers geen overstekende voetgan-
gers verwachten.

Als er geen oversteekplaats binnen der-
tig meter aanwezig is, is de voetganger
verplicht haaks over te steken.

Voor de gemotoriseerde weggebruikers
is er eveneens een apart puntje waarop
moet worden gewezen. Omdat geparkeer-
de voertuigen, het uitzicht van de overste-
kende voetgangers maar al te gemakke-
lijk dreigen te belemmeren, is het ver-
boden te stoppen of te parkeren op of bin-
nen vijf meter afstand van een oversteek-
plaats. Dit betekent uiteraard niet dat,
als men stopt om een overstekende voet-
ganger gelegenheid te geven ongehinderd
de overzijde van de rijweg te bereiken,
men dit dan ook tenminste vijf meter van
de zebra af moet doen.

Maar de voornaamste voorwaarde voor
het slagen van de nieuwe voetgangersrege-
ling is ook thans een goed samenspel tus-
sen voetgangers en overige weggebruikers.

Slachtoffer van brand
Een 37-jarige inwoonster van Zandvoort,
mevrouw M. W. Ploegman-Heemskerk, is
dinsdagmiddag het slachtoffer geworden
van een brand in haar woning Stations-
plein 15. Volgens een voorlopig onderzoek
is de brand ontstaan nadat mevr. Ploeg-
man met een brandende sigaret in slaap
was gevallen. Een schoondochter van het
slachtoffer kon zich met haar kindje ter-
nauwernood in veiligheid brengen via een
ladder van de brandweer. De zwaarge-
wonde mevr. Ploegman werd per zieksn-
wagen naar het Grote Gasthuis in Haar-
lem overgebracht, waar zij 'aan haar ver-
wondingen is bezweken.

Beperkte dienstregeling
In verband met de invoering van de 5-
daagse werkweek wordt met ingang van
30 sept. a.s., de dienstregeling van de
bus- en tramlijnen van de NZHVM op de
zaterdagen in de morgenuren beperkt uit-
gevoerd tussen 5.30 en 9 uur.

Voor het traject Amsterdam-Zandvoort,
vice-versa, komen de volgende ritten te
vervallen:
Buslijn 80/81
Zandvoort-Haarlem-Amsterdam: do ritten
B 3, D 7, H 15, K 19 tot Amsterdam en
M 23 en B 27 tot Haarlem (Schouwtje);

Amsterdam-Haarlem-Zandvoort: de rit-
ten L 6, B 12, D 16 tot Amsterdam en
F 20, H 24 en K 28 tot Haarlem (Tem-
peliersstraat.

5)

Beter slaagt u bij

t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

Reclasseringsdag 1961
Via de moderne communicatiemiddelen,
radio, pers en t.v., heeft het publiek ken-
nis kunnen nemen van de binnenkort te
houden nationale collecte voor de reclas-
sering. Het is een verheugend verschijnsel
dat ons volk gul kan worden genoemd,
waar het zaken betreft om de mens in
nood te helpen. Een vrijgevigheid, die
zelfs buiten onze landsgrenzen tot uiting
komt. De geslaagde actie voor Toltèn, het
dorp dat door een aardbeving en water-
vloed getroffen werd, ligt nog vers in het
geheugen.

De organisatoren van de nationale re-
classeringsdag twijfelen dan ook niet aan
het succes van de inzamelingsactie. Zij
verwachten dat het publiek een bijdrage
zal leveren om landgenoten, die om welke
reden dan ook zijn ontspoord, in staat te
stellen aansluiting te zoeken bij de sa-
menleving. De zorg om de gederailleerde
mens dient ons allen ter harte te gaan,
het is een nationale zaak.

In de welvaartsperiode waarin wij thans
verkeren, moet het mogelijk zijn een rui-
me geldelijke bijdrage te leveren voor dit
doel.

De straatcollecte wordt gehouden op
a.s. zaterdag 30 september.

Het uitvoerend comité Zandvoort:
C. Slegers, voorz., gemeenteraadslid
H. J. Koning, secretaris
Mevr. E. Berton-de Lange, penningm.
Mevr. A. Blaauboer-Zwart
Mevr. J. F. de Bruijn-Edeling
H. Schrader
J. W. Zoet, gemeenteraadslid.

t
Start van sociëteit
Op woensdag 4 oktober a.s. opent de be-
jaardensociëteit „Voor Anker" de deuren
voor het winterseizoen 1961-'62 in café-
restaurant Zomerlust. Ter gelegenheid van
het eerste lustrum van de sociëteit zal de
bijeenkomst een feestelijk karakter dra-
gen. Het duo Harry Boda verleent o.m.
medewerking. Op verzoek van de directie
van Zomerlust zullen de bijeenkomsten
van de sociëteit opnieuw worden vastge-
steld.

In de bestuursvacature ontstaan door
het vertrek van de heer Vleeming, zal
moeten worden voorzien.

Simavi collecte
De jaarlijkse Simavi-collecte zal dit jaar
in Zandvoort worden gehouden op 11, 12
en 13 oktober a.s. Het comité maakt het
publiek er attent op, dat alleen met lijs-
ten zal worden gelopen en dat t.b.v. Si-
mavi geen boekjes verkocht worden.

Collectanten kunnen zich opgeven bij
mevrouw Oldeman-Met, Kostverloren-
straat 109a, telefoon 2028.

Het plaatselijk comité Simavi.

Burgerlijke Stand
22 september-28 september 1961
Geboren: Jeroen Leo, zoon van A. J. Tur-
kenburg en E. L. Helt; Herbert Rudolf,
zoon van C. Prijs en A. M. I. Dekker;
Yvonne, dochter van W. F. Borstel en G.
G van Til; Albert Hendrik Ernst, zoon
van A H. Leijenhorst en M. van den
Broek.

Ondertrouwd: Rudolf Bisenberger en
Tetske Trijntje van der Wal; Theo de
Boer en Trijntje Bol; Ernest George Fre-
derik Baron van Tuyll van Serooskerken
en jonkvrouw Wilhelmine Quarles van Uf-
ford; Bernard Nicolaas Groenendijk en
Margaretha van Dam.

Overleden: Pieter Abraham Jacobs, oud
54 jaar, gehuwd met M. C. Kögeler; Ger-
rit van der Werff, oud 80 jaar, gehuwd
geweest met J. Steenhuizen.

Geboren buiten de gemeente: Willemi-
na Zwanida, dochter van J. A. Wendrich
en F. C. Brouwer; Eric Lars Igor, zoon
van P. R. de Wijn en H. J. van den Heu-
vel; Curtis Alan, zoon van R. E. McCon-
nell en D. E. Wikholm; Monique Elianore,
dochter van J. Schuiten en D. G. Veen-
stra; Jacqueline Elisabeth Maria, dochter
van G. Wiessenberg en A. de Kroes.

Watergetijden
h.w. l.w.

oktober
1 8.11
2 9.15
3 10.31
4 11.56
5 0.31
6 1.33

h.w. l.w.

3.30 20.38 16.—
4.30 21.44 17.—
5.30 23.09 18.30
7.00 —.— 20.—
8.30 13.08 21.—
9.30 14.01 22.—

7 2.16 10.— 14.36 22.30
Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
12.00-18.30
13.30-19.30
14.30-21.—
4.00-10.30
4.30-11.—
5.30-12.—
6.30-12.30

Mije KCzn



appêaus en,
Een week na de troonrede, waarin de vrije keuze van de bevolking
van Nieuw-Guinea , nadrukkelijk werd vastgelegd, heeft Nederland \
in de algemene vergadering van de Verenigde' Naties een plan ge- \
lanceerd, om de soevereiniteit over Nieuw-Guinea, via. een ontwikke-
lingsfase onder auspiciën van de Volkerenorganisatie, over te dra- \
gen aan de inwoners van dit\. gebiedsdeel.

Volgens de telexberichten hebben de vertegenwoordigers van de bij de V.N. aan-
gesloten landen, uitgezonderd Indonesië en communistische landen, na de uiteenzet-
tmg van dit plan warm geapplaudiseerd. Dit ^handgeklap mag ons echter niet op
een dwaalspoor brengen. Het ingediende voorstel, dat tien jaar geleden wellicht
een kans sou hebben gemaakt, past niet meer bij de huidige toestand.
Tien jaar geleden worstelde Indonesië met de pas verkregen onafhankelijkheid en
het uitgebreide eilandennjk was niet in staat een gebiedsdeel als Nieuw-Guinea te
beheren. Die beginfase is nu, goeddeels achter 'de rug. Vooral wat het oplossen van
de binnenlandse veiligheid en de rebellie betreft, heeft Indonesië opmerkelijke re-
sultaten bereikt. ' tSSSa^ îî ^^*^
In deze situatie moet het verlenen van aiitortomie aan de bevolking van Nieuw-
Guinea, zonder medewerking van Indonesië, of -men dit nu prettig vindt of niet, uit-
gesloten worden geacht. Maar over het betrekken van Indonesië in de ontwikke-
lingsperiode, wordt in het voorstel met geen woord gerept. En het is juist het ont-
breken van dit — verlossende — woord dat de, bodem uit het plan slaat.
Ooit voor die afgevaardigden die ons land een goedkeurend schouderklopje hebben
gegeven. Dit gebaar gaat hen goed af zonder 'dat zij daarbij de werkelijkheid uit
het oog verliezen.
Ons land zal nog meer ^oaardering oogsten wanneer het sich bij die werkelijkheid
weet aan te passen.

Zandvoortmeeuwen
Wedstrijduitslagen zaterdag 23 sept.:

Zandvoortm.-SVJ 2-3
Kennemerland 3-Zandvoortm. 2 3-3
SVJ 3-Zandvoortm. 3 . 1-9

Adspiranten:
Zandvoortm. a-HFC b 2-0
Zandvoortm. b-EDO d 7-1
HFC e-Zandvoortm. c 6-1
Zandvoortm. e-HFC g 5-2
Zandvoortm. f-HFC i 10-0
HFC 1-Zandvoortm. g 0-1
HFC m-Zandvoortm. h uitg.

Wedstrijduitslagen zondag 24 september:
Zandvoortm.-Watergraaf smeer 1-4
HFC 2-Zandvoortm. 2 4-3
Zandvoortm. 3-Terrasvogels 3 4-1
Halfweg 3-Zandvoortm. 5 2-6
Zandvoortm. 6-Onze Gezellen 4 1-2
Zandvoortm. 7-De Brug 2 5-3
Zandvoortm. 8-DCO 7 1-9

Junioren:
RCH b-Zandvoortm. b 2-1
Zandvoortm. d-RCH f 3-2

Wedstrijdprogramma zaterdag 30 sept.:
ETO-Zandvoortm. 16.15 u.

8 Zandvoortm. 2-SVJ 2 15 u.
11 Zandvoortm. 3-SMS 2 15 u.

Adspiranten:
40 RCH b-Zandvoortm. a 15 u.
66 Zandv.m. b-Bloemendaal c 14.30 u.
71 Zandvoortm. c-EDO e 15.30 u.
75 Zandvoortm. d-DSB a 15.30 u.
86 Hillegom d-Zandvoortm. e 15.30 u.

119 Zandvoortm. g-Haarlem h 14 u.
Pupillen:

Haarlem a-Zandvoortm. a 15 u.
Wedstrijdprogramma zondag l oktober:

TYBB-Zandvoortm. 14.30 u.
Zandvoortm. 2-Hollandia 3 14.30 u.

27 Zandvoortm. 4-NAS 2 12.30 u.
83 Bloemendaal 7-Zandvoortm. 7 9.45 u.
99 HBC 8-Zandvoortm. 8 12 u.

Junioren:
111 HBC a-Zandvoortm. a 14.30 u.
123 Zandvoortm. b-EDO b 9.45 u.
134 Zandvoortm. c-Hillegom b 9.45 u.
152 Zandvoortm. d-EDO e 9.45 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de ontmoeting tegen TYBB komt het
eerste elftal van Zandvoortmeeuwen a.s.
zondagmiddag in de volgende opstelling
uit: Ter Wolbeek; Peters, Water; Bruyn-
zeel, Stobbelaar, Jansen; Visser, Ooster-
baan, Plaizier, Schilpzand en Keesman.
Reserves zijn: Koper, Paap en Vlug.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
De prestaties van de elftallen van de
Zandvoortse Hockeyclub in het afgelopen
weekeinde, waren nu niet bepaald om in
een hoerastemming te raken. Misschien
staat men nog wat onwennig tegenover
't nieuwe seizoen. Er is echter nog geen re-
den voor 'n mineurstemming. Wanneer de
ZHC-machine eenmaal op gang is, moet
een beter resultaat mogelijk zijn.

Van de 6 seniorelftallen wisten alleen
heren 3 en dames 2 het tot een overwin-
ning te brengen, tegen resp. Terriërs 2 en
Alliance 4. Heren l speelde gelijk tegen
Myra 1. De andere drie teams moesten
met een nederlaag genoegen nemen.
De uitslagen luiden:

ZHC 1-Myra l 0-0
'Amsterdam 6-ZHC 2 4-2
HIC 5-ZHC 3 3-0
Terriërs 2-ZHC 4 1-3

Dames:
'ZHC I-Rood Wit 2 1-4
ZHC 2-Alliance 4 ' 1-0

Voor het komend weekeinde is het vol-
gende programma vastgesteld:
Heren:

MRHC-ZHC l
ZHC 41FIT 4 12 u.

Dames:
MRHC-ZHC l

De wedstrijd van heren l en dames 2 is
een bekerwedstrijd die gespeeld wordt op
het terrein van de Rotterdamse vereniging
MRHC.

Voor de jeugd zijn het komend week-
einde de volgende wedstrijden vastgesteld

Jongens b-Rood Wit b 15.30 u.
Saxenburgers-Jongens c
Jongens d-Alliance d 15.30 u.
Meisjes b-Alliance d 14.30 u.
Meisjes c-Alliance h 14.30 u.

Meisjes a en jongens a nemen zaterdag
deel aan een toernooi dat wordt gehouden

SALON

Internationale coiffures
Manicure — Teinture

American Ten minute Breek Wave.
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

op de terreinen van de Velser Hockey Ver-
eniging Strawberries.

*
Wegens de grote toeloop en het gebrek
aan jeugdleiders en speelgelegenheid heeft
het bestuur van de Zandvoortse Hockey
Club moeten besluiten, een ledenstop in
te stellen. Voorlopig kan men geen nieu-
we adspirantleden en meisjes en jongens
als lid aannemen. Nieuwe aanmeldingen
zullen op een wachtlijst worden geplaatst
tot de omstandigheden uitbreiding toe-
laten.

Tafeltennisclub „Shot"
De tafeltennisvereniging „Shot" begint he-
den met de wekelijkse clubavond. Aan-
gezien de permanente speelgelegenheid in
„De Witte Zwaan" nog niet beschikbaar
is, zal deze en ook volgende week worden
gespeeld in de zaal van restaurant „Zo-
merlust".

Dit seizoen zal met drie senioren- en
vijf juniorenteams aan de afdelingscompe-
titie worden deelgenomen. Enkele nieuwe
seniorleden, zowel dames als heren, kun-
nen nog worden aangenomen.

j
Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal speelt a.s. zondag een
thuiswedstrijd tegen DSV.

Haarlem b komt uit tegen Zandvoort a.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 23 september:

TZB adsp. b-Renova c 4-1
TZB adsp. a-Alliance b 8-1

Uitslagen zondag 24- september:
WD-TZB 7-1
TZB. 2-DSK 2 - 4-5
TZB- 3-TYBB 8 2-3
Ripperda 10-TZB 5 4-3

Programma zaterdag 30 september: ,
60 HBC adsp. c-TZB a 15.30 u.

113 TZB adsp. b-Onze Gezellen e 15 u.
Programma zondag l september:
17 TZB-SVY 14.30 u.
58 TZB 2-DCO 5 12 u.
85 De Brug 2-TZB 3 12 u.
98 TZB 4-TYBB 9 12 u.

120 Vogelenzang jun. a-TZB a 14.30u.

Agenda
voor de openbare vergadering van de raad
der gemeente Zandvoort op dinsdag 3 ok-
tober 1961, te 20 uur.
1. Beëdiging en installatie als lid van

de raad, de heer W. J. Zoet.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4 Benoemingen enz.
5. Toekenning van een voorschot op de

vergoeding van de kosten van instand-
, houding van de chr. school aan de Dr.
Jac. P. Thijsseweg over 1961.

6. Overname weg gelegen achter een
-flatgebouw aan de Jac. van Heems-
kerckstraat.

7. Wijziging legesverordening.
8. Aanleg parkeerterreinen.
9. Vaststelling verordening heffing en

invordering reinigingsrechten enz.
10." Idem verordening op het ophalen van

" huisvuil en het gebruik van uniforme
vuilnisemmers enz. !

11. Subsidie openbare leeszaal en biblio-
• theek. ,

12. Rondvraag. t

Openbare muziekles
Iti- de tweede week van oktober a.s. be-
gint een nieuwe cursus van denVolksmu-
ziekschool in Zandvoort. In verband hier-
mee zal een openbare les worden gegeven
op donderdagavond 5 oktober a.s. in het
Gemeenschapshuis.

,i
'* j i >

Mutaties in stichtingsbestuur
Wegens gezondheidsredenen is de heer J.
C. Rugaart afgetreden als voorzitter van
del1 Stichting Bescherming Duinlandschap.
Hij wordt in deze' functie opgevolgd door
de heer L. N. Zwaan.

Over de kop
Tijdens een oefenrit op het circuit sloeg
maandagmiddag omstreeks kwart voor vijf,
in de bocht nabij de Vijverhut, de 21-
jarige G.J.W. uit Amsterdam met zijn
wagen over de kop. De auto werd zwaar
beschadigd. De bestuurder liep geen let-
sel op.

*
De politie nam j.l. maandag een alarm-
pistool in beslag van een 14-jarige jongen.

Medailles en brief
De toneelvereniging „Op Hoop van zegen"
geeft op dinsdag 24 en woensdag 25 okto-
ber a.s. in theater Monopole een uitvoe-
ring van „De medailles van een oude
vi;ouw" en „De brief van Don Juan".

Nét als je 't niet gebruiken kunt!..
Vanmiddag naar de stad. Gezellig winkelen,
even (naor de mqrjtt.. . Dot juist nu zo'n, akelige
hooffpijn komt ,opzetten . . w Thuis blijven*
Die prettige middag laten bederven'! Of, .,

j \ -~LtU-* -•

V

JUIST t Wat U nodig hebt is een veilige, veelzijdige
* pijnstiller, met snelle doeltreffende werking.

'ASPRO' werkt snel: zie hoe het
direkt in water uiteenvalt. Zó snel
wordt het ook in Uw lichaam
opgenomen.
'ASPRO' werkt doeltreffend: door
zijn wetenschappelijke samenstelling
verzacht %ASPRO' ogenblikkelijk de
pijn.

"ASPRO' helpt direkt - U voelt zich
v/eer prettig en opgewekt.
Ja, 'ASPRO1 doet méér!

N
A NICHOLAS

PRODUCT

'ASPRO' is veelzijdig: juist door
deze wetenschappelijke samenstelling
kan 'ASPRO' zo veelzijdig worden
toegepast. Hoofdpijn, verkoudheid,
griep, keelpijn, koorts .. . vlug
«ASPRO'!
'ASPRO' is veilig: veilig voor maag,
hart en nieren. Zelfs voor kinderen
(als U zich aan de juiste doseringen
houdt).

HOOFDPIJN,

VERKOUDHEID,

GRIEP...?

2 ftSf»RO's

Nieuwe Volkswagens
'63.'!ƒ 7tjp.d. + 7 et p. km.

Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters.'fHaarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.
WONINGRUIL
Amsterdam (O.)-Zandvoort
Aang. 3 kmrwoning, waar-
van l ifamer 28 m', keuk.
Gevr. vtfoning, kleiner geen
bezw. i^r. nr. 7503 Z. Crt.
WONINGRUIL
Aangebf mod. 4 kamerflat
A'dam-'JVest (Tuinstad Os-
dorp )..^evr. huis in Zand-
voort, qnversch. waar.
Telefoon 020-190390.

AUTOBOX te huur gevr.
J. HocSgendijk, Heimans-
straat 5, tel. 3090.

GARA'GE TE HUUR
einde Brederodestraat. Br.
nr. 7502 bur. Z. Crt.

Te huur in mod. soust.
2 GEM.| KAMERS m. keu-
ken en,taouche, f 125 p.m.,
c.v. enz", inbegr., tot l ju-
ni '62. Ook voor perm..mo-
gelijk.'Br. 7501 bur. Z.Crt.

Vrij GEMEUB. ZOMER-
HUISJÈ te- 'huur t.e.m.
30 april. Br. 7504 Z. Crt.

HUIS te koop gevr., nu of
later, leeg te aanv., voor
ingezetene. Makelaar K. C.
v.d. Broek, Brederodestr.25
telefoon' 2318.
Zeer geschikt v. pension.
Slav. eiken BUFFET, veel
bergruimte, compl. EET-
KAMER en div. LAMPEN.
Koediefslaan 54, Heemste-
de, tel. ;'02500-37415.
Te koop: een inzinkbare

TRAPNAAIMACHINE
Uzeren ̂  onderstel, i. g. st-,
f 50. Haarlemmerstraat 13
T« koop: HUISKAMER-
AMEUBLEMENT, tevens
KOLENKACHEL i.g.st,
J. Paap^ Koningstraat 60.

Jaarvergadering ZBC
Woensdagavond hield de Zandvoortse
Bridgeclub de 15e jaarvergadering in ho-
tel Keur. Voor de bijeenkomst bestond
grote belangstelling. De jaarverslagen van
secretaris en penningmeester werden met
algemene stemmen goedgekeurd. Bij de
bestuursverkiezing werd mevr. G. Hagen-
Vlaming als penningmeesteresse herkozen.
De heer D. Vader, tvice-voorzitter, en de
heer J. G. Bisenberger, voorzitter, werden
eveneens herbenoemd. In de kascommis-
sie werd de heer D. Polak 'gekozen. De
competitie 1961-1962 start op woensdag
4 oktober a.s. i

Loods wordt manege
De P.E.N, heeft de kabelloods, staande
aan de Van Lennepweg, voor een bedrag
van ƒ 300.000,- verkocht aan de Vereni-
ging „Kennemer Rijcentrum" i.o." Het ligt
in de bedoeling het gebouw — waarschijn-
lijk per l januari 1963 — als manege in
gebruik te nemen.

DOKTERS-, .ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
telefoon 2058

WIJKZUSTER:
E. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382

APOTHEEK:
30 september t/m 6 oktober:

Zandvoortse Apotheek, J. J. L. A. Wijnne
Haltestraat 8, telefoon 2389

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag l oktober
Dierenarts dr. J.W.Baljet/dr.G.W.Tiecken

Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplei.1
Zondag l oktober

10.30 uur: ds. ,R. H. Oldeman.
Kapel Woodbrookers,. Bentveld:

10.45 uur: mej. ds. W. H. Buijs.
Jeugddienst in het Jeugdhuis:

19,uur: ds. H. J.-Ka,ter, Amsterdam.
Jeugdkapel in het Jeug'dhuis'

10.30 uur: spr. de heer J. R. Berken-
bosch.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag l oktober •

10.30 uur: ds. A. van Biemen (n.h.) uit
, Bentveld.
Het"'Huis in de Duinen:
|' 1 .̂30 uur: ds. G. Kroes (e.l.), Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK. Julianaweg
l oktober 1961 JEUGDZONDAG

10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne (Mede-
werking van het kerkkoor).

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur. /
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 3 oktober

15 uur samenkomst in „Pniël", Zuider-
straat 3. Spr. H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudie zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal 4.

GOED NIEUWS VOOR U DAMES!
GEOPEND: ;

Schoonheids-salon
„Disirée"

Schoonheidsbehandeling
Massage
Pedicure
Manicure

H. VAN DUIJN
Zeestraat 32

Gevr. in Rusthuis der Herv. Gemeente te Zandvoort

Een hoofd van de keuken
(intern) E? r

voor het bereiden van de maaltijden '(voor ± 20 per-
sonen), het samenstellen van de menu's en de inkoop.
Brieven aan het Rusthuis, Nieuwstraat 10, Zandvoort.

ACCOUNTANTSKANTOOR N. SCHEEPMAKER
Plantage Middenlaan 3, Amsterdam-C.,
zoekt een L

vr. adm. kracht
Vereisen: minstens 18 jaar, MULO-diploma.
Boekh.dipl. strekt tot aanbeveling, j
Uitsluitend handgeschreven sollicitaties.

Bejaardensociëteit,Voor Anker1

Secr. Stationsplein u2 ;
Aan leden en belangstellenden wordt medegedeeld,
dat ons SOCIETEITSSEIZOEN op '.WOENSDAG 4
OKTOBER a.s. om 14 uur een aanvang neemt.
Ieder is van harte welkom. i

ENGELS
Conversatie, bijwerken van
leerlingen door lerares M.O.

Mej. J. W. van Overklift,
Zandvoortselaan 293, tele-
foon 02500-41015.

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

WERKSTER gevr. l of 2
ochtenden p.w. Mevr. de
Jong, -Burg. Engelberts-
straat 58. •

flink MEISJE of VROUW
gevr,, hele of halve dagen,
evt. intennjh eigen kamer.
Br. nr. 7506 bur. ZL.Crt.

Kunstnijverheid Vedette,
Haltestr. 19, vraagt voor
beheer en verkoop zelfst.
DAME van 20 tot 40 jaar.
Telef. aanmelden Amster-
dam 020-186575 '' tussen
9.15 en 18 uur.

Gevr. HULP i.d. HUISH.,
3 ocht. p.w, van 9-12.30 u.
ƒ 5. p ochtend. Wijngaard,
Fr. Zwaanstr. 50, tel. 3677.

Gevr. NET MEISJE v.d.
huish. v. enkele dagen of
de gehele week. Mevr.
Kooyman, Brederodestr. 10

W E R K S T E R gevr. 2 x
p.w. van 9-1 uur. Brede-
rodestraat 25, tel. 2318.

JONGE WERKSTER b.z.a.
v.d. avonduren voor kan-
toorlokalen. Br. nr 7505 ZC

Meisje, 20 jr zoekt WERK
v.d. AVONDUREN in be-
zit van type-diploma. Tel.
02500-43671, na 6 uur. -

Gezocht: GOED TEHUIS
v. zw.-witte. poes van l,jr.
Vuurboetstr. 4zw. tel. 3152

Heeft er ook iemand onze
.zwarte KATER „Moppie"
gevonden?' Gort van der
Lindenstr. 2-11. 'Tel. 3958

2 SCHOTSE COLLIES,
teefjes m. prima stamboom
aangeb., geb. 18-7-1961.
Telefoon 2338.

HANDNAAIMACHINE te
koop, ƒ 25,—. C. Schaap,
Kleine Krocht 5.

MOTOR TE KOOP, Horex-
Rhesident, 350 cc. Ieder
desk. onderzoek toegest.
Te bezichtigen: Diaconie-
huisstraat 4.

Aang. PIANO. Spotkoopje
Moet weg! Dr.Gerkestr.145
Telef. 3412.

Te koop:

prima
gasforriuis

merk Dordrecht, ƒ 50,—.
Oranjestraat 17, tel. 2931
of 2087.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gelcookte of .
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon. 2263

AMANDA BALKE
VOETKÜNDIGE
PEDICURE, MANICURE
MASSAGE

Behandeling aan huis.
ZEESTRAAT 33 -.
Afspraken via tel. 2135.

MET EEN BRIL
Opticien A. G. Slinger
Gedipl. opticien
POSTSTRAAT 12, tel. 4395
t/o consultatiebureau
Leverancier
alle ziekenfondsen.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag l oktober, 9.45 uur, 298 m: radio-
toespraak door prof. dr. L. G. van der
Wal. Onderwerp: En wat zegt de huma-
nist er van.

modellen
in schoenen en pantoffels

Grote Krocht
Annex reparatie-afdeling

Belangrijke .~.
TELEFOONN OMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding *, |„
2345 Gemeente-secretarie • & '
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf G. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a." ..;

^424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestfaa'
1 en Stationsplein. ?

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1. *"••$ >

Daar kunt u heen
. Monopole

Vrijdag 29 sept. t.in. zondag l okt, 8 uur:
film „The Misfits". ,'j
Maandag 2 en dinsdag 3 'okt., 8 uur: film
„Wapensmokkel naar Cuba". , ;
Woensdag 4 en donderdag 5 okt., 8 uur^
film „Terreur over Dublin". ,
Zondagmiddag l okt., 8.30 uur: film „Dik
Trom en het circus".

*
Stadsschouwburg i){

Zaterdag 30 sept, 8 uur: Rotterdams To-.
neel met .jjenuzië". lij
Zondag l okt., 8 uur: Rotterdams Toneel
met „Een man van alle tijden".
Dinsdag S okt., 8 uur: Nederl. Comedie
met „De getatoueerde roos". -,. .



FAMILIEBERICHTEN

Voor de belangstelling bij mijn verjaardag
ondervonden, >zeg ik langs deze weg4 mijn
hartelijke dank. ' '

, i A. Keesman
ZandVoort, Smedestraat 21

DanKbetuïging',1 ".\',
Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke
dank aan familie, buren, vrienden en ken-
nissen voor de vele bloemen en geschen-
ken, die wij mochten ontvangen bij de
thuiskomst van mijn vrouw en dochtertje.

J. Schuiten
Zandvoort, Vondellaan 29zwart

Heden werd plotseling van ons wég-
genomen mijn innig geliefde en dier-
bare man, behuwd-zoon en zwager

Pieter Abraham Jacobs
in de leeftijd van 54 jaar.
Zandvoort, 27 september 1961
Dr. C. A. Gerkestraat ISzwart
Zandvoort:

M. C. Jacobs-Kögeler
Middelburg:

K. C. van der Weel-Maes
Vlissingen:

M. J. Kögelër-van Eek
Liever geen bezoek

De teraardebestelling zal plaats-
hebben zaterdag 30 september a.s.
te 11.30 uur op de algemene be-
graafplaats te Zandvoort.

n
Met onze Wolsoorten en mooie brei-
patronen doet U wonderen. Wónder-
lijk vlug maakt U met onze dikke
SPORTWOL welkome aanwinsten
voor Uw eigen garderobe en die van
Uw gezin. Breien met wol is dank-
baar werk.
Komt U eens kijken naar ons uitge-
breide assortiment en onze primeurs
in kleur voor de mode van nu!

'DE WOLBAAL'
HALTESTRAAT 12a - TEL. 2099

AAD PLAS.
gediplomeerd "pianöleraf es *•r""" J r -
JAN PLAS
gediplomeerd viool- en celloleraar
hebben hun lessen hervat

in het GEMEENSCHAPSHUIS, zaal 4,
ingang Willemstraat.
Aanmelden nieuwe leerlingen woensdag-
en donderdagmiddag.
Telefoon 02500--34194.

SPORT HOUDT U FIT !

Tafeltennisver. „SHOT"
A.s. vrijdag 29 sept. eerste

wekelijkse clubavond
in restaurant „ZO M E R L U S T".
Nieuwe leden (boven 16 jaar) zijn

_van harte welkom.
Aanmelden bij:
K. Looman. Haltestraat 5, tel. 2174;
G. Pols, Bilderdijkstraat 13;
N. C. Jorritsma, Gort v.d. Linden-
straat 40, tel. 3260,,en op de club-
avonden. >'

KINDEROPERETTEVERENIGING
„JONG ZANDVOORT"

begint haar
repetities voor de uitvoering
van „Repelsteeltje"

op maandag 2 oktober 1961, 's avonds van
7 tot 8 u., voor kinderen van 6 t/m 13 jaar
in Hotel C. Keur, Zeestraat 49-51. i
Ouders van de kinderen worden NIET
toegelaten bij de repetities. Het bestuur.

Zandv. Schermvereniging Toccato
kan nog enige vr. leden opnemen, 's Maan-
d^gs oefenavond in het Gemeenschapshuis.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Chenille spreien
2 pers. v.a. f 19,75

BEDDENMAGAZIJN

W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21 - TEL. 2119 en 2501

DOE AIS DE
SKHOORNTJES
\-e*v t
SLA WAT IN ƒ

BROEK

ARTIKELEN DIE U KUNT BEWAREN:

POEDERKOFFIE b&'k
CONDENS MELK. buik 49,
ZAAN CACAO doos 49,
SINASAPPELSAP 2bÖkjes 59,
APPELSAP ffes 25
CORNED BEEF Mik l.3*
VARKENSVLEES
VARKENSVLEES
BOTERHAMWORST
LEVERPASTEI Mikje 29
RUNDVLEES ïnbttkv.a. "1J9
H006ENSTRAATEN SOEPEN 69
HACHÊkant- en klaar KbCik99&

COMPLETE MAALTIJDEN vA99
BAMI en NASSI COMPLEET 99
CHOCOLADE TABLET. v.a. 49,

VERSE EIEREN .
KllGOEDKOOP/

" •

OieiGINELET;

AARDBEIENJAM

.
MET SUIKER.

^AARDBEIEN,

WOENSDAGKOOPJ ES 4okt.
GKAVES SUPERIEUR
LANDWUNCècM-goedb ~\?&
VRUCHTENCOUPES 15 D!R«BROEK

l

GOLDEN ROZIJNEN 200«.39
KRENTEN 2OOGKAM 2<3
BANKETSRUS RoL, -49
SPECULAAS KRUIDEN •£&
toRSTMIXtton-torelgebab 69
CËDEES SUCADE -fOOqc 39
BEKEE.2ACHTEZEEP 2&
QEOTEGELgSTOFPOEK. 25
ZWARE DWEIL- 39

"V .'

t",
IN ZANDVOORT: KERKSTRAAT 19

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 -i' TELEFOON 2684

Bestelt bij onze verkopers

zo'n heerlijk krentenbrood f 1,25
of rozijnenbrodd . . . f 1,10• '< *
Bij elk ontbijt is dit een delicatesse.

Bent u in het duin of op het strand, u geniet, want u hebt onze heer-
lijke GEVULDE KOEKEN, CANO'S of ZANDSPRITSEN in uw mand

Van Staveren eens geprobeerd, blijft altijd begeerd

TIEN JAAR TELEVISIE!
Technisch hoogtepunt, gezellig middelpunt
In. de maand oktober vele feestavonden.
PHILIPS TELEVISIE de meest moderne apparaten.

48 cm beeld f 745,—
59 cm beeld ƒ 895,—

PHILIPS radio in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt, moderne vormgeving
vanaf ƒ 298,—

PHILIPS DRAAGBARE RADIOTOE-STELLEN, prachtig van toon, vanaf ƒ 108
Uw oude radio of televisie heeft inzuilwaarde -'

Bezoekt met ons de grote toonzaal ' in Haarlem. Wij brengen U gratis uit en'thuis
Komt u eens kijken en luisteren ? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. —

' Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST F. H. PEN A AT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Erkende A utorijschool „Zandvoort"
Tho tieckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke lioeveel-
heid.

Firma Schuilenburg Gr. Krocht 5
Telef. 2974

MAN

levert u o.a. de volgende artikelen

Scheerapparaten VOOR (IL W.... Rijwielonderdelen

Philishave vanaf ƒ 42,—
Braun vanaf ... ƒ 34,75
Remington j 98,50

Bij aankoop Remington:
voor uw oude apparaat
krijgt u ƒ 15,- retour!

Tevens alle scheerbla-
den voorradig.

Centrifuges

Edy ...'. ƒ 175
Corona ƒ 165
Sharff ƒ 199 of ƒ 269
Murphy Richards ƒ 259
Erres ƒ 238
Bico ƒ 179
AEG j 215

We hebben se
alle voorradig!

Verlichting

Kronen vanaf... ƒ 29,75
Triplcts ƒ 24,50
Wandverlichting ƒ 3.9F
Bedlampjes ƒ 5,9t
Bureaulampjes ƒ *>.t)
Ziet onze, sortering!!

.\ ''

Tevens
alle merken

STOFZUIGERS

Direct Icvcrbanr

klNDEUFIETSJES

Dynamo m. kap ƒ 8,75

Fietstasjes v.a. ƒ 2,25

Hockeyklemmen ƒ 2,75

Rijwielstandaards 4,35

lasbeschermers ƒ 2,95

Dubb. zijtassen ƒ 11,50

Kilometertellers 4,25

Kilometertellers met
snelheidsmeter ƒ 9,75

Kinderrijwielen

Merk Trio v.a. ƒ 69,—

Merk Locomotief
vanaf ƒ 96,75

Merk Fongers... ƒ139,75

Driewielers ... ƒ 18,75

Autoped, hout ƒ 5,95

Autoped,
luchtbanden ƒ 28,50

Autoped, luchtbanden
m. rem en zitje ƒ 36,50

Fietstasjes v.a. ƒ 2,25
i

Tasklemmen ... ƒ 2.95

Snelbinders ƒ 0,65

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Van Dam's parfumerie
voor al uw

make-up-artikelen
HALTESTRAAT 53
Dinsdags de gehele dag gesloten

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Huishoud-
handschoenen

„SURE-GR1PP"
DE! BESTE!

Drogisterij

P. J. Bpuwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.
TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

zelf schilderen.'l
i Losse oliegrondverf l

a ƒ 1,25 per kg.
! Ouderwetse GLANS- ]
VERF a ƒ 2,25 p. kg i

VERF voor BIN- '
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

i Dutra-verf malerij •
ÏN.Z. Voorburgwal 25 j
' Amsterdam-C., telef. j
j 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

bij aanschaf van een Daaphine kans op een
of 525O.- in contanten

Renault-dealer voor Zandvoort
GARAGE „DEN HOUT" Wagenweg 164 -168 Haarlem Telef. 12138 of 15056



RADIO EN TELEVISIE
WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR Vakkundige en snelle

REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

WEBER's
schoonmaakbedrijf
glazenwasser*}

Nicolaas Beetslaan 18, telef. 4090

Tapijt
bij

rengen
u aan huis

Na een shamponeerbehandeling is
uw vloerkleed, vaste vloerbedekking
weer als nieuw.
Het reinigen van alle vloerbedek-
king, zoals parket, linoleum, béton-
en tegelvloeren.

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak!

Sola lepels, vorken en messen
Koelkasten: Liebherr, AEG, Bauknecht.
Wasmachines: Edy, AEG, Acme, Dru
Kolenkitten, kachelzeiltjes, plastickleden,
plastic per meter, kapstokken, boeken-
rekken.
Balatum, linovelt, linoleum, Tornado- en
Brabantia-artikelen, luxe en huishoudelijke
artikelen, speelgoederen.
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164/

Fa Gansner en Go, smederij
Schelpenplein 12, Grote Krocht 36a

Telefoon 2518

Verkoop
olie- en kolenhaarden

Laat u vakkundig voorlichten en
adviseren.
Becking en Bonger, Davonette,
E. M. Jaarsma, Etna, Interno, e.a.

Sport- en Judo instituut Buchel
Zaal Hogeweg 42, privé 60, telef. 3965

ATTENTIE!
PER l OKTOBER a.s. NEMEN ONDER'
STAANDE LESUREN HUN AANVANG!
Dinsdagavond 8 uur: speciale damesclub -

gymnastiek, jiu-jitsu, judo.
Donderdagavond 8 uur: jiu-jitsu v.a. 16 jr.
Donderdagavond 9 u.: keep fit club heren.
Vrijdag 2 uur: keep fit club dames.
Vrijdag 8 uur: jeugdjudo 13-16 jaar.
Vrijdag 9 uur: judo 17 jaar en ouder.

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY

. BELASTINGEN

• ADMINISTRATIES

Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

Uitgebreide veiling
op donderdag 5 oktober a.s.
10 uur in veilinggebouw

„De Witte Zwaan"
Dorpsplein

van Ie klas inboedels w.o. 2 slaapkamer-
ameubl. m. Pullmanbedden, gebeeldh. Go-
tisch eetk. ameubl., Windsor-meubelen,
clubs, meubels, eetk., blanke tafels met
stoelen, kindercommodes, kinderledikan-
tjes, onderschuifbed, divanbedden, opklap-
bedden, vloerkleden en andere textielgoe-
deren, bedstellen, steenwerk, emaille vas-
te wastafels, kachels, haarden, gasfornui-
zen, tuinmeubelen, 60 stuks rieten stoelen
met tafeltjes. Tevens uitneembaar zomer-
huisje, compleet, en vele andere goederen.
WOENSDAG 4 OKTOBER te bezichtigen
van 10—20 uur.
Inlichtingen dagelijks, telefoon 2164.

Veilingmeester P. Waterdrinker

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khalti en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, Keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360

Italië zegt "proost1

met

STOCK BRANDY '84

de wereldvermaarde Brandy

U drinkt het "puur", ook als pousse-café,
óf als long drink met soda, cola of tonic.

Per fles van
0.7 liter

15.-

STOCK is het Italiaanse wereldmerk voor Brandy '84.
Vermouth, Aperitivo Rosso en uitgelezen Likeuren.

In ZANDVOORT verkrijgbaar bij:
Wijnhandel LEFFERTS, Zeestraat 44, telef. 22-54.
HOOIJ'S Wijnhandel, Potgieterstraat 26 hoek Hel-
mersstraat, tel. 3913
In BENTVELD verkrijgbaar bij:
Wijnhandel VAN HUYSTEE, Zandvoortsel. 373,
Bentveld-Aerdenhout, tel. 41368
IN BEVERWIJK verkrijgbaar bij:
Slijterij Wijnhandel DE WIT-GELDERMAN,
Romerkerkweg 15, tel. 3782.

In BENNEBROEK verkrijgbaar bij:
STENEKER'S Wijnhandel, Zwarteweg 30-32, tele-
foon 6227

In HAARLEM verkrijgbaar bij:
Slijterij JOS VAN BALEN, Kruisweg 15, tel. 11416

Wagenweg 14, tel. 15967
Wijnhandel E. H. J. BURGERS & ZOON, Schoter-
weg 6, tel. 56282; Tesselschadeplein 6, tel. 62408
Slijterij-Wijnhandel A. CORVER, Lange Veer-
straat 30, tel. 19889.
N.V. Wijnhuys „DE GULDE DRUYF" Grote
Markt 4, telefoon 10134.
C. van Hees, Wijnhandel „OPORTO", Zijlweg hoek
Ruychaverstraat 2, tel. 16802.
N.V. Wijnhandel W. JAGER GERLINGS v/h Fa.
J. H. Enschedé, Spaarne 86-92, tel. 10112.

Wijnhandel OKHUYSEN, Gierstraat 34, telefoon
10877-16275.
Wijnhandel „D'OUDE VOS", Kleine Houtstraat 56,
telefoon 16510.
Wijnhandel „DE ZYLPOORT", firma P. Beaufort,
Kinderhuisvest 47-51. telefoon 10717.
Slijterij J. M. VERSCHUREN, Van Oosten de

Bruijnstraat 175
HOOIJ'S Wijnhandel

Ged. Oude Gracht hoek Kleine Houtstr. 57, tel. 13676
Leidsevaart 132 hoek Leidsestraat, tel. 17993
Amsterdamstraat 64 tegenover de kerk, tel. 12612
Kleverparkweg 24 togenover de kerk, tel. 60997
Rijksstraatweg 8 bij Soendaplein, tel. 51481
Rijksstraatweg 242 bij Jan Gijzenbrug, tel. 56757
Marsmanplein 35 Winkelcentrum Delftwijk, tel. 63301
Slijterij en Wijnhandel OLYMPIA-KELDER,

Marnixplein 21, telef. 50803
RUEPERT's Wijnhandel en Slijterij,

Kleverparkweg 21e, telef. 50299

In HEEMSTEDE verkrijgbaar bij»
Slijterij en Wijnhandel „DE KASTANJEBOOM",
Fa. H. Schouten, Binnenweg 59, telefoon 38162.
In O VERVEEN verkrijgbaar bij:
HOOIJ'S Wijnhandel, Bloemendaalseweg 337 bij
Zijlweg, tel. 15123
„DE OUDE TOL", B. de Vries, Zijlweg 9, tel. 12089

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

OPLEIDING
Middenstandsdiploma
praktijk diploma boekhouden, enz. door
H.W.I. en Ond. Ver. L. Coster

Inl. en prosp. Antonides, Engelb.str. 4, Zandvoort
Lijst van geslaagden Secr. Florapl. 19, Haarlem

DE MAAND VAN DE GRAMMOFOONPLAAT
bij aankoop van tenminste ƒ 5,—

VOOR SLECHTS f 1.25 de nieuwste plaat van
Toon Hermans en Wixn Kan
bij aankoop van l plaat uit de
Gramophonehouse Klassieken van ƒ 13,50

VOOR SLECHTS f 1.— de „Gulden Plaat" "
met 12 fragmenten uit beroemde werken van Bach,
Mozart, Mahler en vele anderen.

dlscofiel
Zandvoort: (na 19 uur)
A. J. R. Sauveplanne,
Thorbeckestraat 28

Het huis met de goede klank

Amsterdam:
Molsteeg, tel. (020) 247765

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

1COJSER
Telefoon 2653

GRATIS WASSEN
met een VELO-combinatie
v.a. ƒ 598,- of een VELO-
wasmachine v.a. ƒ 179,-.
Waspoeder er bij cadeau.
Na demonstratie bij u thuis
eelf nog 8 dagen proefwas-
sen en... geheel vrijblijvend
Tob niet langer met uw
oude wasmachine. Wij ge-
ven een hoge inruilwaarde.
VELO, SCHOTERWEG 34
HAARLEM. Vraagt een
demonstratie aan bij onze
vertegenwoordiger

„VELO"
Zeestraat 37, Zandvoort

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
; adres voor uw BRUIDS- en GRAPWERK.

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

MONOPOLT
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 29 SEPT. t/m ZONDAG l OKT.
aanvang 8 uur

Clark Gable - Marilyn Monroe, Moni-
gomery Glift in de meest besproken film
van het jaar

The Misfits
(De ontwrichten)

Indrukwekkend - Boeiend, 14 jaar.

MAANDAG 2 en DINSDAG 3 OKT., 8 uur
Audie Murphy - Patricia Owens

Wapensmokkel
naar Cuba
14 jaar.

WOENSDAG 4 en DONDERDAG 5 OKT.,
aanvang 8 uur

James Cagney, Don Murray, Dana Wynter

Terreur
over Dublin

Zij vochten als duivels en leefden met één voet
in de hel!!! 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG l OKT., aanvang 2.30 uur
Een familieprogramma voor alle leeftijden.

Dik Trom
en het Circus

m# 2550

M O N O P O L E T H E A T E R
vraagt:

1 CASSIÈRE
(diensttijden: 's avonds van 7 tot plm. 9 uur
zondagsmiddags van 12.30 tot 3 uur).

2 ÖUVREUSES
(diensttijden: 's avonds van 7.45 tot plm. 9 uur
zondagsmiddags van 2.15 tot 3 uur).

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dlna Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Het kan
zo anders...

Three Roses

dan dat U er voortdurend aan
wordt herinnerd, dat U een
gewone schoen niet goed ver-
draagt; dat Uw voeten daar-
tegen in opstand komen. Voor
zulke voeten stelde Huizing de
„THREE ROSES" collectie
samen: de gezonde, behaag-.
lijke schoen, die zich door zijn
normaal en modieus uiterlijk
NIET zichtbaar van andere
schoenen onderscheidt.

h-1 ui ̂  in g
K r u i s w e g 42 - H a a r l e m

óók
Forma
Nalura

SPECIAALZAAK

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Gil
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 i +
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B. en w. stellen hedenavond voor

Heffen van reinigingsrechten
op het ledigen van vuilnisemmers

In de raad van hedenavond komt een voorstel van b. en w. ter tafel gelden te hef-
fen voor het ledigen van vuilnisemmers in de badplaats.
Voorgesteld wordt een tarief te heffen van ƒ 6,— per jaar per emmer, een tarief
dat reeds enige tijd ook in de gemeenten Bloemendaal en Heemstede geldt.

Een in de maand mei gehouden telling
heeft uitgewezen, dat in één week 13.385
emmers werden geledigd, zodat de op-
brengst dus ongeveer ƒ 40.000 per jaar
zou bedragen, waardoor weliswaar de
kosten voor de huisvuilophaaldienst nog
niet voor de helft worden gedekt, doch
waarmede aan de wens van de regering
in dit opzicht wordt tegemoet gekomen.
Omdat de seizoenbedrijven niet het gehele
jaar door van de huisvuilophaaldienst ge-
bruik maken met het totale aantal em-
mers dat in hun bezit is, menen b. en w.
voor deze bedrijven het tarief van de em-
mers, boven de 20 gehouden, te moeten
vaststellen op ƒ 3,— per emmer. In ver-
band met de eventuele heffing .van deze
reinigingsrechten, zal tevens een kleine
wijziging in de verordening op de straat-
belasting moeten worden aangebracht. Ge-
let op de stijgende lijn, welke de tekor-
ten der gemeentebegroting de laatste ja-
ren vertonen, achten b. en w. van Zand-
voort de tijd thans rijp, om tot invoering
van deze rechten over te gaan.

Tevens stellen b. en w. voor, door aan-
vulling van de desbetreffende verordening,
het gebruik van uniforme vuilnisemmers
verplicht te stellen en een tijdslimiet vast
te stellen voor het buiten plaatsen van
de emmers, n.l. niet eerder dan een kwar-
tier voor het ophalen en uiterlijk een
kwartier nadat de emmers zijn geledigd,
terwijl per keer slechts twee bundels af-
valstoffen, die niet in de emmers konden
worden gedeponeerd, mogen worden aan-
geboden, welke bundels per stuk hoog-
stens een gewicht van 25 kg zullen mogen
hebben en een'afmeting van ""ten hoogste
40x50x100 cm.

*

B. en w. stellen de raadsleden voor, een
krediet van ƒ 355.000 beschikbaar te stel-
len voor de aanleg van een parkeerter-
rein voor 345 auto's aan de oostzijde van
de Parallelweg tussen de Van Lennepweg
en de Vondellaan en een voor 752 auto's
op het terrein aan de noordzijde van de
Vondellaan, tussen de hoofdtoegangsweg
naar het circuit en de baan zelf.

In hun toelichting wijzen b. en w. er
op, dat de aanleg van deze parkeerter-
reinen voor seizoen 1962 zeer noodzake-
lijk wordt geacht, omdat tijdens het af-
gelopen seizoen opnieuw is gebleken, dat
het vergroten van de parkeerruimte in de
omgeving van het strand en het circuit
zeer urgent is. Zeer vele bezoekers kón-
den hun auto niet op redelijke afstand
van strand of circuit parkeren, welke
moeilijkheden zich als gevolg van de
steeds verder gaande motorisering van
het verkeer in de naaste toekomst in nog
veel sterkere mate zullen doen gelden.

Wat de financiering van de beide pro-
jecten betreft, worden onderhandelingen
gevoerd met enkele benzine-maatschap-

't Helm in 1961-'62
De stichting culturele kring 't Helm heeft
het programma voor het seizoen 1961-'62
bekend gemaakt. Het ziet er als volgt uit:
Vrijdag 27 oktober: Godfried Bomans,
voordrachtsavond; donderdag 14 novem-
ber: filmavond. Vertoond zal worden de
Italiaanse film „La strada", met een voor-
programma; maandag 11 december: Het
Nederlands Kamerkoor o.l.v. Felix de No-
bel, met een programma, gedeeltelijk af-
gestemd op de naderende kersttijd; vrij-
dag 12 januari: toneelvoorstelling door
het gezelschap „Ensemble", met een nog
nader te kiezen stuk; donderdag 8 febru-
ari: concert door het Noordhollands Phil-
harmonisch Orkest; maart: cabaretavond.

Vnur tot besluit
De Zandvoortse Reddings Brigade heeft
zondagavond het zomerseizoen besloten
met het ontsteken van een groot vuur
voor de Post „Ernst Brokmeier". Verschil-
lende strandpachters hadden hun „versie-
ten" stoelen voor 't Brigade-vuur beschik-
baar gesteld. De vuurzee op het strand
trok een grote publieke belangstelling.

pijen waarbij gedacht wordt aan een fi-
nanciering van de aanlegkosten door de
gemeente en een regeling van rente en af-
lossingskosten door genoemde maatschap-
pijen plus per terrein een bijdrage van
ƒ 500,— per jaar in de onderhoudskosten.

Over door deze maatschappijen daar-
tegenover te stellen voorwaarden, betref-
fende rechten op het parkeerterrein, of
het stichten van benzine-verkoopplaatsen,
zal de raad een nieuw voorstel worden
gedaan, zodra de onderhandelingen zijn
afgesloten.

*

In'-verband met' het overlijden van het
raadslid, de heer C. Paap zal moeten wor-
den voorzien in de vakatures van lid van
de commissie van bijstand voor algemene
zaken en voor de bedrijven, lid van het
algemeen bestuur van Touring Zandvoort
en van het bestuur van de Stichting „Ge-
meenschapshuis Zandvoort".

Wegens ontslagneming van de heer H. P.
Huijsman als lid van het bestuur van de
gemeentelijke instelling voor maatschap-
pelijk hulpbetoon, werd door het college
van b. en w. in deze vakature 't volgende
tweetal voorgedragen: 1. J. H. Steets-
kamp, 2. W. Ingwersen.

Door het vertrek van de heer E. de Boer,
als vakleerkracht in de lichamelijke oefe-
ning bij het openbaar lager onderwijs en
het bijzonder onderwijs moet ook in deze
vakature worden voorzien. In overleg met
de inspecteur van het l.o. in Haarlem,
stellen b. en w. de raadsleden voor, te
benoemen .de heer P. Boukes te Haarlem.

Jaarvergadering PvdA
Vrijdagavond hield de plaatselijke afde-
ling van de Partij van de Arbeid de jaar-
vergadering in Ons Gebouw. De voorzit-
ter van de afdeling, de heer Sterrenburg,
herdacht, in zijn openingswoord het op
8 augustus j.l. overleden raadslid, de heer
C. Paap.

In het bestuur van de afdeling volgde
de heer H. de Jong, het afgetreden lid de
heer Zonnenberg op.

Tijdens de discussie over het beleid van
de fractie van P.v.d.A. in de gemeente-
raad, werd kritiek uitgeoefend op de
voorgenomen aanleg van een pier. Het
project werd een ontsiering van de kust-
lijn genoemd. Het circuit zag men maar
het liefst verdwijnen.

Begrotingstekort f 375.817
e

De begroting van de gemeente Zandvoort
voor het komende dienstjaar vertoont een
tekort van ruim ƒ 375.000.'Dit staat te
lezen in de zojuist door het college van
b. en w. aangeboden gemeentebegroting
over 1962. In de toelichting herinneren b.
en w. de raad er aan dat het tekort op de
primitieve begroting van 1961 aanvanke-
lijk was geraamd op ƒ 318.111, maar later
kon worden teruggebracht tot ƒ 256.725.
Toch verhelen b. en w. zich niet dat de
tekorten op de begroting van de laatste
jaren alarmerend zijn. Naar de mening
van het college vormen de nadelige saldi
van 1959 en 1960 een waarschuwlngssein
op het gebied van de gemeentefinanciën.
Het college wil de raadscommissies uit-
nodigen te adviseren omtrent een verla-
ging van de uitgaafposten en een verho-
ging van de inkomstenramingen.

Op de begroting van 1962 komen wij
nog nader terug.

Circuit-interpellatie
De heer L. J. Breure, die deel uitmaakt
van de raadsfractie van de WD, heelt
toestemming gevraagd om in de raadsver-
gadering van hedenavond een interpellatie
te mogen houden, over de veiligheidsmaat-
regelen tijdens racewedstrijden op het cir-
cuit.

VOETBAL

Gelijkmaker kwam wel
Zandvoort in laatste minuten naast TYBB

Vier minuten voor het einde van de ontmoeting tussen het Haarlemse TYBB en
het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen, ontsnapte Zandvoort j.l. zondag aan de
dreiging van een nederlaag. Met een bijzonder hard schot bracht Schilpzand zijn
club naast TYBB op het scorebord, 1-1.

In het begin van de ontmoeting hielden
de aanvalslinies van Zandvoort en TYBB
elkaar bezig op het middengedeelte van
het terrein. De beide voorhoeden gaven el-
kaar maar weinig toe en probeerden uit
te maken wie de sterkste was. TYBB
bleek over de krachtigste aanvalslinie te
beschikken, althans de meest enthousias-
te, want aan techniek en afwerking bleef
nog wel iets te wensen over. Doelman Ter
Wolbeek toonde zich echter opgewassen
tegen de doorbraakpogingen van TYBB
en reageerde ad-rem.

Minder beslist en zeker was het optre-
den van de aanvalsgroep van het Meeu-
wenelftal; ook nu weer ontbrak het aan
de zo noodzakelijke eenheid. Van de gaten
in de aanvalslinie van Zandv.m., maakte
TYBB veelvuldig gebruik om de achter-

Woodbrookers brengen

„WELVAART IN OPSPRAAK"
WeeJcendcursus te Bentveld op %1 en SS oktober a.s.

„In de afgelopen jaren heeft zich in ons
land een ongekend economische groei vol-
trokken. De daarmee samenhangende wel-
vaartsvermeerdering is, mede als gevolg
van het gevoerde loon- en prijsbeleid, aan
brede lagen van de bevolking ten goede
gekomen", zo lezen, we in de jongste
troonrede.

Zo'n opgepoetste zin klinkt ongetwijfeld
fraai en geruststellend, maar er zit een
bijzonder gevaarlijke kant aan. Ze kan
ons namelijk de ogen doen sluiten voor de
vraag of die zg. „brede lagen" in de prak-
tijk wel breed genoeg zijn. De Woodbroo-
kers vrezen, dat er in ons land nog dui-
zeuden zijn, aan wie de welvaart doodeen-
voudig voorbij is gegaan. Zij vrezen bo-
vendien dat de werkelijke welvaart van
velen, die wel tot die brede lagen moeten
worden gerekend, nog vrij gering is.

Dat ons land als geheel welvarend mag
worden genoemd is ongetwijfeld waar. Of
we het toegenomen nationale inkomen op
de juiste wijze hebben besteed is weer een
vraag. Met name is het de vraag of wij
bij de hantering van onze welvaart bijv.
wel voldoende aandacht besteden aan ons
lager onderwijs. Er wachten hier nog ern-
stige gebreken op verbetering. Dat geldt

zowel voor de materiële outillage als voor
de vormgeving van het onderwijs zelf.

In deze cursus wil de Arbeidersgemeen-
schap zich daarom ernstig bezig houden
met wat we het „handelen met de wei-
vaart" zouden kunnen noemen.

Programma:

Zaterdag 21 oktober: 17 uur: opening.
18 uur: broodmaaltijd.
19.30 uur: zwakke plekken in een maat-
schappij met stijgende welvaart - drs.
H. M. de Lange.

Zondag 10.15 uur: het basisonderwijs tus-
sen welvaart en welzijn - drs. E. Vele-
ma.
14.30 uur: conclusies en richtingwij-
zers - D. J. A. Geluk.
18 uur: sluiting, broodmaaltijd, vertrek.

Leiding: J. J. de Wit.

Bouwen in Zandvoort

In Zandvoort waren op l september 127
woningen in aanbouw. In die maand werd
een begin gemaakt met de bouw van 30
woningen. Op l oktober waren in de bad-
plaats 157 woningen in uitvoering.

(Ik heb nu, misschien ook iets tegen paarden)

U weet, geloof ik, vrienden, dat de tech- oorlog. Onmiddellijk begon hij weer

van z'n plaats. Het licht was inmiddels
van rood op groen en. weer op rood ge-
sprongen. Achter ons schuimbekte men.
De een of andere lummel moet toen iets
hebben geroepen tegen m'n vriend, dat
hij z'n orgel van de handrem moest ze't-
ten en dat het geen doen was voor dié
dunne, die z'n eige het apezuur douwde...
Enfin, u kent onze hoofdstedelijke streek-
taal! Mijn vriend lachte en wierp de hand-
rem los. De auto dokterde achteruit en

Hé, ho! Alsof het\J W C t. L, gClUUJ. J-A| V J. AGL1VACAJ) UtLl» UC L.CV^11~ \J\Jl JLUgt WlJklllAUUC;j.4AJ JX MW^VAJ. "AJ " ^"-*. ,_ .

niek niet' m'n sterkste zijde is. Ik meen uit te wijden over motortechniek en zo J„ar|
p „„ Mpt de huln van een mpp

dat ik daar al eens - bedekt of onbedekt meer en bij die gelegenheid zei hij ook j^rt^,r±L?e J±L™ ÜS„ "S%
— de aandacht op heb gevestigd. En het dat het euvel, waarover hrj sprak zich
is daarom niet onbegrijpelijk voor u, wan- niet zo zeer op de grote weg voordeed.
neer ik u vertel dat het autorijden mij Straks in Amsterdam zou het moeilijk
een gruwel is. Ik bedoel niet als passagier worden. En het werd moeilijk. Hij kon op
te worden gereden. Dat vind ik wel pret- een gegeven ogenblik z'n wagen niet
tig, omdat dit passief deelnemen aan de meer „aan de praat houden" en voor een
autosport mijn gebrek aan technisch in- rood stoplicht in een drukke straat, met
zicht waarschijnlijk niet op al te rauwe allemaal auto's voor en achter ons, zei

bewoog de auto
richting.

een stillere straat
in. In die straat was ik weer aan m'n

de Mo-
kummer moest een andere kant op. En

de ellendigste^-ippffl-l beleef de

wijze bloot legt. de motor: „Bonjour tristesse Hij moest een auto

relatie mij uitnodigt een autotocht te
maken. Het motief is dan: het verenigen
van het/nuttige met het aangename. Men U kent da . I k .stuur ook

Het komt een enkele maal voor dat een de wagen ilings op de handrem zetten,
z'* v»end. Die vriend stuurde een keer

.. voorwielen keurig over
ik de spfjsverteringsfragmenten van een

P]

Ik . pnduwen. .
niet dus

vr!arSe !̂rtt '* <« "" ^van^ve? g^en^onclnc^ ̂ ^ «"±•» onmogelijk; grootbeter vraagt men mij> -
Zo'n gebeuren vond enige tijd geleden ™ A. Sr°te te.rts getetterd. Mijn hoofd zag

paard zijn geweest). De banden van de
netjes schoon en ik. e s s c o n e z a g eplaats, toen een vriend -ik hoop dat ik rood en ik wierp mij met beide hanfen voaao ̂  mij wegzakken In een

hem nog zo mag blijven noemen — mij
uitnodigde met hem naar Amsterdam te
gaan in z'n auto. Ik gun m'n medemensen
altijd een pleziertje en dus zei ik ja.

Later zag ik. in dat ik dat niet had
moeten doen. Ik heb 't niet naar m'n zin
gehad en — naar ik meen — mijn vriend
ook niet. Het werd een nare dag. Dat
heeft te maken met mijn hiervoor gerele-
veerde gebrek aan technisch inzicht.

De vriend vertelde mij dat de motor
van, zijn. auto de neiging had af te slaan.

Onderweg deed ik de ter zake kundige
opmerking dat de motor ons nog niet in
de steek had gelaten en dat het dreige-
ment van afslaan misschien maar net zo
iets was als de dreigementen in de koude

flanrende achterdeel van de auto Ik
vers^hrikkelrfk en ̂  ieder scfertie

weke massa' waaraan geen einde scheen
kerD te in mn bmnente Ik te komen' M'n eerste gedachte was: eenKnerpte m m n mnnenste. IK _„___ •,«•_,,.. j„f j„ ,£0*,, ,.,.-.. imt,4.„_

gleed telkens uit, maar de auto kwam niet moeras. Maar dat is zelfs voor Amster-
ongeb^ike . volgend ogen-

Een autoped is beter..

blik vochten mijn voeten met de genoem-
de weke massa in m'n schoenen om de
voorrang. Een voet won het, de andere
verloor en ik duwde, op een sok en een
schoen lopend, de auto uit de gevaren-
zone.
Ik ben teruggelopen (nadat de auto „aan
de praat kwam") en heb m'n schoen te-
ruggehaald. Het was bijzonder bescha-
mend, vrienden. Dat heb u inmiddels wel
begrepen.

BARTJE

hoede van Zvm. te bestoken en met suc-
ces.

In de 30e minuut van de wedstrijd zocht
en vond llnksbuiten Meijer een zwakke
plek in de verdediging van Zandvoort.
Ook Ter Wolbeek zag geen kans meer de
situatie te redden. 1-0.

Zandvoort toonde zich in de tweede
helft meer geneigd de banden tussen de
elf spelers van het elftal nauwer aan te
halen. Met als gevolg dat de voorhoede
van TYBB het initiatief verloor en in de
verdediging werd gedrongen. Een verde-
diging die hecht genoeg bleek om de aan-
vallen van Zandvoort te weerstaan. In
het zicht van het doel van TYBB werden
de doorbraakpogingen van Zvm, minder
zeker en vormvast. De defensie van de
Haarlemmers en hun doelman wisten
hier van een nuttig gebruik te maken.
Maar vier minuten voor het einde van de
ontmoeting kreeg Zandvoort toch de
„greep" op het spel. Schilpzand joeg met
een hard schot de dreigende nederlaag
van het veld. 1-1.

In de laatste minuten probeerden de
kustbewoners de Haarlemmers nog onder
de voet te lopen, maar zij hielden, hun
grote voorbeeld Kenau Simons Hasselaar
voor ogen, stand.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen

De stand in de afdeling West, 2e klasse b,
luidt als volgt:
Zeeburgia 4 3 1 0
Watergraa.fsmeer 3 3 0 0
Amsvorde 4 2 2 0
T.Y.B.B. 4 1 3 0
Zandvoortmeeuwen 4 1 2 1
Aalsmeer 4 1 2 1
Schoten 4 1 2 1
J.S.V. 4 1 2 1
H.B.C. 4 0 3 1
Baarn 3 0 2 1
R.K.A.V.I.C. 4 0 1 3
Celeritudo 4 0 0 4

9- 4
9- 4
8- 4
10—5
8- 7

4 13—13
4 6—10

2- 5
5— 7
2— 3
7—11

0 3 — 9

Administratiekantoor
B. Polak

Accountancy Belastingen
H. de GrooUtraat 25, telef. 2282

Grootvaders auto
in jubileumrit van de PAC

Honderddrieënnegentig pionier automobie-
len uit Engeland, Duitsland, België, Dene-
marken, Italië, Zwitserland en ons land
zullen ter gelegenheid van het eerste
lustrum van de Pionier Automobielen Club
in Nederland (PAC) deelnemen aan een
Pac-jubileumrit, die drie dagen (van 6
tot en met 8 oktober) zal duren.

Op vrijdagmiddag 6 oktober komen de
deelnemende wagens, waarvan er honderd
uit Engeland afkomstig zijn, aan in Am-
sterdam op het Europaplein, waar zij zul-
ien worden ondergebracht in het nieuwe
RAI-gebouw.

Op zaterdagochtend 7 oktober starten
de wagens, waaronder 98 van vóór 1913
stammen, om half negen vanaf het Euro-
paplein en begeven zich vervolgens via de
rotonde bij het Amstelstation in de rich-
ting van het Gooi. Vanaf half twaalf deti-
leren de wagens in de oprijlaan van het
paleis Soestdijk langs Prins Bernhard.
Vandaar begeeft men zich naar het sport-
park in Hilversum. Via Den Dolder en De
Bilt rijdt men daarna naar Utrecht.

Zondag 8 oktober staat in het teken van
Je zeste traditierit. De deelnemers starten
vanaf half tien 's morgens van het Lucas
Bolwerk in Utrecht en rijden langs de
bekende route via Vreeland en Aalsmeer
naar de Brasemerpias en vervolgens via
\Togelenzang en Aerdenhout naar Zand-
voort, waar het eindpunt het circuit is.
Hier worden vanaf twee uur klassements-
V'

proeven gehouden met als finale om-
streeks vijf uur het traditioneel geworden
defilé.



FAMILIEBERICHTEN

Heden ging zacht en klam van ons
heen, onze zorgzame vader, groot-
vader en overgrootvader, .

de heer l
WILLEM VAN EKEREN .

in de leeftijd van 94 jaar. ,., >5
Zandvoort:

H. van Ekeren
G. P. van Ekeren-van Daalen

Kampen:
D. van Ekeren
C. van Ekeren-van Vals
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 2 oktober 1961
Zandvoortselaan 38

De begrafenis zal plaats hebben
donderdag 5 oktober op de algeme-
ne begraafplaats te Zandvoort om'
2 uur. Vertrek vanaf het sterfhuis
om 1.40 uur.

Telefoondistrict Haarlem
De. *directeur . van liet telefoondis- ;

Met Haarlem brengt ter kennis f
r-Joan de aangeslotenen, dat de tele-
. Joonaansluitmgen aan de Halte-
- straat, Gasthuisstraat, KI. Krocht,
Gr. Krocht, Burg. Engelbersstraat,
Herenstraat, Breder odestraat, Noor-
derstraat, Strandweg, Swaluèstraat, }•
Frans Zwaanstraat, Kruisstraat, '
Tramstraat, Baan, De Favaugeplein,
Badhuisplein, Gasthuisplein, Dorps-
plem, Raadhuisplein en Kerkplein
op Jf oktober 1961 wegens omvang-
njke kabelwerkzaamheden van S.OO
tot n uur kunnen zijn gestoord.

Om dezelfde reden kunnen de tele-
foonaansluitingen aan de Zand-
voortselaan, M. Molenaar straat, Fr.
Zwaanstraat, Piet Leffertsstraat,
Tolweg, Dr Gerkestraat, W.Draijer- |
straat, Zr. Dina ,Brondersstraat en
Van Stolbergweg op 6 oktober 1961
van 8 tot n uur zijn gestoord.

SKI-LIEFHEBBERS
O.S.S. heeft een speciale training
voor u op
donderdagavond van 9-10 u.
in de Wilhelminaschool.
Opleiding van een erkend skitrainer
van de Ned. Skivereniging. Aan-
melden a.d. zaal (ing. Lijsterstraat)

Belangrijke
TELEFOONN UMMERS
EN ADRESSEN .

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding ' <
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage. Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
• SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 ,J)e Oude Tijd", antiek, in- en ver-
--_"E koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,JKinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Daar kunt u heen
Monopole

Maandag 2 en dinsdag 3 okt., 8 uur: film
„Wapensmokkel naar Cuba".
Woensdag 4 en donderdag 5 okt., 8 uur:
film „Terreur over Dublin".

Stadsschouwburg
Dinsdag S okt., 8 uur: Nederl. Comedle
met „De getatoueerde roos".
Zaterdag 7 en zondag 8 okt., 8 u.: Hoofd-
stadoperette met Das Dreimaderlhaus.
Maandag 9 okt. 8.15 uur: Toneelgr. „En-
semble met Ingeborg.
Woensdag 11 okt., 8 uur: Toneel Theater
met Meneer Topaze.
Donderdag 12 okt. t.m. donderdag 18 okt.,
8 uur: ABC-cabaret met Herexamen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Officiële bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Zand-
voort vestigen er met nadruk de aandacht
op,, dat het in gebruik geven van woon-
ruimte door particulieren aan tijdelijk in
de gemeente Zandvoort verblijvende per-
soneu-^ff de periode l oktober—l mei,
krachtens plaatselijke verordening inge-
volge de Woonruimtewet 1947 is verboden,
zulks behoudens een door hun college te
verlenen vergunning.
Zodanige ingebrulkgeving zonder de ver-
eiste vergunning kan leiden tot toepassing
van de in de wet opgenomen dwangmaat-
regelen, zowel ten opzichte van de huür-
der als van de verhuurder, o.a. het vor-
deren krachtens de Woonruimtewet 1947
van de in gebruik gegeven woonruimte
voor permanent verblijf ten behoeve van
een Zandvoortse woningzoekende.
Zandvoort, 29 september 1961
Burgemeester en wethouders voornoemd,

G. Tates, lo. burgemeester
W. Bosman, secretaris

*
Bekendmaking.

Onteigening ingevolge de Wederopbouwwet
Het Hoofd van het Gemeentebestuur

van Zandvoort brengt ter openbare ken-
nis, dat met ingang van maandag, 9 okto-
ber 1961, gedurende een week ter gemeen-
tesecretarie van die gemeente, afd. alge-
mene zaken, voor een ieder ter inzage lig-
gen:
a. het besluit van de Minister van Volks-

huisvesting en Bouwnijverheid d.d. 28
september 1961 no. 0926928, houdende
de goedkeuring van het besluit van de
raad dezer gemeente van 24 januari
1961, no. 8, tot onteigening ingevolge
artikel 10, eerste lid sub l o van de
Wederopbouwwet ten name van deze
gemeente van twee onbebouwde perce
lengrond, gelegen aan en nabij de Dr.
Joh. Mezgerstraat, alhier;

b. het sub a genoemde raadsbesluit.
Zandvoort, 2 oktober 1961.

Het Hoofd van het Gemeentebestuur
voornoemd, VAN FENEMA.

Nieuws uit Zand voort
De zomer is voorbij en nu doet de winter-
periode zijn intrede.
Nu reeds worden voorbereidingen getrof-
fen door de Fa. Nooy voor herfst en

Sint Nicolaasacties
Kerstmisgebeuren
Nieuwjaarsverrassingen enz. enz.
U zult in deze najaar- en winterperiode
veel van de fa. Nooy horen; let daarom
op Nooy's advertenties, zij zijn zeer be-
langrijk en voordelig voor u.
Met onze acties starten wij a.s. zaterdag
7 oktober. Zie onze advertentie a.s. vrij-
dag in dit blad.

Speciaalzaak in textiel en mode

A.s. donderdag 10 uur

VEILING
in Veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN"
Dorpsplein 2, morgen, WOENSDAG kijk-
dag van 2—8 uur.

Inlichtingen telef. 2164.

£J.C. „Noord"
K.J.C. Noord is de afgelopen week gestart
met de klaverjascompetitie voor het win-
terseizoen 1961-'62. De eerste uitslagen
luiden:
1. A. Beekhuis 5105 p.; 2. mevr. Kraaijen-
oord 4973 p.; 3. J. Hoogendijk 4891 p.;
4. A. Kerkman 4886 p.

Ongevallen
Zondagochtend sloeg op het circuit een
auto over de kop. De bestuurder, de 22-
jarige Duitser J. G. uit Holzwichede, werd
gewond. De auto werd zwaar beschadigd.

U * '\ ' --" •
•• • ! - t - ' -
Zondagmiddag sloeg de "19-jarige W.L,

uit Nederhorst ,met zijn "motor op de race-
baan over de kop nabij de Hunzerug. De
bestuurder werd met een hersenschudding
naar een Haarlems ziekenhuis overge-
bracht.

Zaterdagmiddag kwamen in de Diaconie-
huisstraat een scooter en een bakfiets met
elkaar in botsing. De scooter werd bescha-
digd.
Op de Zandvoortselaan reden twee auto's
tegen, elkaar. Beide wagens werden licht
beschadigd.

*
Zondagavond raakte de verbinding defect
tussen een auto en een caravan op de Van
Lennepweg. De caravan schoot los en
botste tegen een stilstaande auto. Bei-
de voertuigen^werden beschadigd.

~ ••; j-a--

Bijeenkomst ZRB
A.s. vrijdag vindt in hotel Keur de al-
gemene ledenvergadering van de Zand-
voortse Reddingsbrigade plaats.

Opbrengst collecte
De afgelopen, week in Zandvoort gehou-
den collecte voor het werk van de reclas-
sering heeft ƒ 845 opgebracht. Het co-
mité brengt dank aan -allen die aan het
tot stand komen van dit resultaat hun
medewerking hebben verleend.

Herfsttocht van „Het Spaarne"
De c.w.s.v. „Het Spaarne" houdt op 14 ok-
tober a.s. onder auspiciën van de NCWB,
de 7e Herfsttocht door Kennemerland.

De start vindt plaats bij gebouw Domi
aan het Zandvoorterpad in Overveen.
Deelnemers kunnen zich hier laten in-
schrijven van 1.30-2.45 uur.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de cor-
respondentie uiterlijk ter post moet zijn
bezorgd, staan achter de naam van het
schip vermeld.
Argentinië: ms „Alnitak", 5 oktober.
Austrlië: ss „Oriana", 5 oktober.
Brazilië: ms „Alnitak",. S oktober.
Brits-O.-Afrika: ms „Jean Laborde", 5/10.
Canada: ms „Volumnia", 4 oktober.
Chili: ms „Wejmar", 5 oktober.
Ned. Antillen: ms „Schürbek", 3 oktober.
Nieuw-Zeeland; ss „Oriane", 5 oktober.
Suriname: ms „Kreon", 4 oktober.
Unie van Zuid-Afrika en Zuid-West-Afri-

ka: ms „Oostkerk", 3 oktober.
Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpaketten geven de postkan-
toren.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek'
Romans:
Cora Linda - Jij bent van mij.
Macken - De vlam in hun hart.
Morante - Het eiland van Arturo.
Zerna - Rieke Jury.
Maugham - Christmas holiday.
Balzac - Une ténébreuse affaire.

Ontwikkelingslectuur
De bejaarden 1960
Couwenberg - Het Nederlandse partijstel-
sel in toekomstperspectief. 1960.
Croonen - Opvoeding tot muziek.
Green - Wat is dat voor" een vlieg-

tuig? 1961.
Kroniek van kunst en kuituur. 1960. Deel

l en 2).
The Unesco Courier 1960.
Schuman - De Arabieren (Cultuurgeschie-

denis van de Arabische wereld). 1960.

DE MAAND VAN DE GRAMMOFOONPLAAT
bij aankoop van tenminste ƒ 5,—

VOOR SLECHTS f 1.25 de nieuwste plaat van
TooiUHermans en Wim Kan

""" ' "bij aankoop van' l plaat uit de
' Gra'nippTlonehouse Klassieken van ƒ 13,50

VOOR SLECHTS f 1. de „Gulden Plaat"
rnet 12 fragmenten uit beroemde werken van Bach,
Mozart, Mahler en vele anderen.

dlscofiel
Zandvoort: (na 19 uur)
A. J. R. Sauveplanne,
Thorbeckestraat 28

i
Het huis met de goede klank

Amsterdam:
"Molsteeg, tel. (020) 247765

^VESTA"
Maatschappij van Levensverzekering, gevestigd Jansbuitensingel 5 te Arn-
hem, roept solicitanten op"voor de functie van

AGENT-INCASSEERDER
«# h

wiens taak 'zal bestaan uit 'het incasseren van premieën, \ het afsluiten van
verzekeringen en het voeren tvan eenvoudige administratie.
Agentschap:, Heemstede, - "A"erj(Jenhout en ZandVoort.
Aanvangssalaris eerste f 420, — per maand bruto.
Premievrij pensioen. Borgstorting vereist.
Alleen serieuze gegadigden dienen te solliciteren.

Brieven te richten aan: J. Degenaars, Brouwerplein 38, Hillegom.
Telefoon 02520-6282. . .

HULP GEVRAAGD
op klein kantoor met afwisselend werk v.d. morgen-
uren; enige erv. wel gewenst maar niet noodzakelijk.
Br. nr. 7606 bur. Z. Crt.

Postzegelverzamelaars
Oprichting in Zandvoort van- een postzegelvereni-
ging. Belangstellenden wordt verzocht instemming te
betuigen, schriftelijk of telefonisch aan: dr. ir. W.
Wessel, De Ruyterstraat 4 flat l, telefoon 3098.

KOOPT BIJ DE VAKMAN
Ronde tafel ƒ 59,—
Eethoek (ronde tafel,

4 stoelen) ƒ215,—
Bankstel ƒ325,—
Bergkasten ƒ159,—
Gemakkelijk te'betalen.

Ook voor stofferen en
behangen het beste adres
Woninginr. HEEMEYER
v. Ostadestr. 7a, tel. 3116

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

VELO
voor wasmachine combi-
naties, haarden, gasfornui-
zen, meubels, radio's en tv.
Vraagt inlichtingen bij
onze Velo-vertegenwoordi-
ger M. Meijer van Hoefla-
ken, Zeestraat 37, Zand-
voort.

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, 'Haltestraat 70.

KLEIJN voor AUTO'S

Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

KleJjn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

Stadsschouwburg
^ te HAARLEM

Zaterdag 7 en
zondag 8 okt., 8 uur

Hoofdstad Operette

pas
• Dreimaderlhaus

Pr.: ƒ 2,50 tot ƒ 6.50
(a-i.) Coup. geld. met
tóesl. Voorv. o.p. speeld
en, 2 dg. erv. 10 tot IS
uur. Tel. na 12 uur.f. r

Maand. 9 okt., 8.15 uur
Abonn. A.

Toneelgr. „Ensemble"
'' Ingeborg

Woensdag 11 okt., 8 u.
Toneelgroep „Theater"
„.Meneer Topaze

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
~Coup. geld. Voorverk.
ö.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.-
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Voor VISITEKAARTJES
• *^

' ^" naar
*s
„Gertenbachs Drukkerij

Achterweg l, telef. 2135

ER weekrec/ame
H V^> ^ G«ldia van 4 t/m 1 O olct. 1961

DtGttnmt

CACAO

2 pakjes

GOUDMERKCACAO
samen 75 cent
bij aankoop van f. 4,-
De Gruyter-artikelen
Geurige cacao van de hoogste

fijnheid! Op 'n befaamd kwaliteits-
product van De Gruyter verdient

U deze week zegge:
vijf en veertig cent.

l *«NTtNKlA»* l

S BESCHUIT i
2 potjes of blikjes a 50 gr.

OPLOSKOFFIE
samen(. 2,50

De koffie is bruin, onmiddelijk!
Want Oploskoffie is echte verse

koffie én handig.
Verdien deze week meer dan
f. 1,25 mét nog 10% korting.

2 rollen

BESCHUIT
samen 49 cent

Bros van de oven pp tafel, en
ja. . . je proeft 't: die zijn met

verse eieren bereid!

De Gruyter geeft drie weken lang
als attractie

VERKEERSBORDEN
IN MINIATUUR

bij het
Snoepje van de Week

<11004|

Altijd een kassabon voor 10°/o korting. Óók bij de weekreclames
• • < " < ^ - " ' ' ' ' • ' '- - • ' ' '- • • '• • • "'• - ' ': ''• • ' ^ - " ' " ' . -'•* . • • « • * . w '

Stadsschouwburg
te HAARLEM

.Vanaf dond. 12 okt. t/m
dond. 19 okt. 8 uur

A.B.C.-CABARET
o.Lv. Wim Kan en

Corrie Vonk
Herexamen

Pr. ƒ 2 tot ƒ 7 (a.i.).
Coup. geld. m. toesl.
Voorverk. v. 12 en 13
okt. v.a. 10 okt.; 14 en
15 okt v.a. 12 okt.;
16 en 17 okt. v.a. 14
okt.; 18 en 19 okt. v.a.
16 okt. Tel. na 12 uur.
Max, 6 kaarten p.pers.
Volgnr. v.a. 8 uur.

Gevraagd in Bentveld een
DAGMEISJE (van '9-1 of
9-3) of een WERKSTER
v. ma., woe. en vr. Inl. bij
mevr. Oldeman, Kostver-
lorenstraat 109a, tel. 2028.

Gevr. HULP i.d. HUISH.
v. 9-1 uur behalve zater-
dag en zond. Mevr. Kiefer,
Boul. Paulus Loot 17.

ADMINISTRATEUR b.z.a.
(ook. corresp. mod. talen)
v. halve of hele dg. Br. nr.
7601 of tel. 3783 bur. Zand-
voortse Courant.

Aang. OLIEHAARD, merk
Haas & Zn, gr. cap. ƒ 75;
DAMESFIETS ƒ25; COCK-

TAILJXJRK m. 38 z.g.a.n.
ƒ 40. Basart, Emmaweg 14

Gevr.: DAMESRIJWIEL,
laag model. Tel. 3959 of
br. nr. 7602.

Te koop: 2 FAUTEUILS
ƒ 50; UITSCHUIFTAFEL
ƒ 25; 4 STOELEN ƒ 25.
Br. nr. 7603 bur. Z. Crt.

Aangeb. in A'dam(Zuid)
omg. Tuijll v. Seroosker-
kenpl. grote 3 kam.-won.
(ensuite) m. badk. (balk.)
en gr. zolderk. m. vaste
wast. Huur ƒ 84,50 p.m.
Gevr. huis m. 6 of 7 kam.
Br. nr. 7605 bur. Z.Crt.

Voor paar jr te huur gevr.
4 ONGEM. KAMERS met
keuk. Huur :t ƒ 200 p.m.
Evt. zelf opknappen. Br.
nr. 7604 bur. Z. Crt.

No. 2491. l zwart POESJE
en l cypers KATERTJE,
dol op Felix, wensen woon-
ruimte. Kostverlorenstraat
88, Zandvoort.

TE KOOP: VROLINCK
HETELUCHTKACHEL,
oliestook, gr. cap., compl.
m. carborator, ene., in pr.
st. Te bez. bij A. M. Ver-
steege, Tramstr. 2 (na 19
uur).

HUURHUIS in Zandvoort
GEVR. in ruil voor 4-ka-
nerflat en box te Haarlem

bij stat. Heemstede. Kos-
ten geen bezwaar. Br. no.
7607 bur. Zandv. Courant.

BEREIK
ZAND VOORTS
PUBLIEK

met advertenties in de '

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg l
Telefoon 2135
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'i i ZAHDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. ?135 Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Interpellatie over het circuit

RAAD IS VERANTWOORDELIJK
voor gang van zaken op racebaan

Dinsdag j.l. kwam de gemeenteraad in voltallige zitting bijeen onder voorzitterschap
van mr. H. M. van Penema. Inderdaad was de raad weer voltallig, omdat tevens
de fractie van de P.v.d.a. na het overlijden van de heer C Paap weer compleet'was
door de toetreding van de heer W. J. Zoet, die voor de behandeling van de agenda
door de voorzitter werd beëdigd en geïnstalleerd.
De publieke belangstelling was uitzonderlijk groot. Deze werd waarschijnlijk wel
veroorzaakt door de aangekondigde interpellatie van de heer Breure over de vei-
ligheid van het circuit en de raadsverantwoordelijkheid ten opzichte van coureurs
en publiek.

Mr. van Fenema sprak het door hem geïn-
stalleerde raadslid, de heer W. J. Zoet, in
vriendelijke bewoordingen toe, zeggende
dat deze zijn intrede in de raad deed in
een zeer gewichtige periode van de ont-
wikkeling van Zandvoort. Het raadslid-
maatschap vereist thans meer dan ooit
besluitvaardigheid, belangstelling en in-
zicht. Spr. wenste de heer Zoet een vrucht-
bare ambtsperiode toe.

De heer Zoet dankte voor deze woorden
en zei te zullen trachten de opengevallen
plaats van wijlen de heer C. Paap op
waardige wijze te bezetten.

Voort feliciteerde de voorzitter de heer
C. Slegers, die dinsdag 45 jaar gehuwd
was. Namens de raad was de heer Sle-
gers reeds een bloemenhulde ten deel ge-
vallen.

De heer Slegers merkte op dat hij,
voortgaande op deze wijze, een „dure
klant" voor de raad was: hij had de laat-
ste tijd al meer huldeblijken in ontvangst
genomen, o.a. bij zijn 40-jarig raadslid-
maatschap, zijn ontvangen koninklijke on-
derscheiding en tijdens zijn verblijf in het
ziekenhuis! Hij dankte de voorzitter voor
diens woorden en de raad voor de door
hem ten zeerste gewaarde vriendelijke
geste.

Ingekomen stukken
1. Derde begrotingswijziging 1961 kring

Noordholland 6 Bescherming Bevolking -
Voor kennisgeving aangenomen.

2. voorstel tot vaststelling van de 13e
suppletoire begroting der gemeente voor
1961 en de 2e suppletoire begroting voor
1961 van het woningbedrijf. — Akkoord.

3. Rapport controle diverse kassen in
het 2e halfjaar 1961 en rapporten, betref-
fende de controle van kas en boeken van
de gemeenteontvanger, de bedrijven, de
dienst van publieke werken, het woning-
en grondbedrijf en de administratie van
de dienst voor sociale zaken in het 3e
kwartaal 1961 — Akkoord.

4. Bezwaarschrift van P. Tadema tegen
zijn aanslag in de straatbelasting over
1959 — Voor kennisgeving aangenomen.

5. Idem van de A. G. Bodaanstichting
over 1959 en 1960 — Voor kennisgeving
aangenomen.

6. Brief van b. en w. van Velsen d.d. 18
september 1961, betreffende: ruimtelijke
ontwikkeling — Voor kennisgeving aan-
genomen.

7. Verzoek van het lid van de raad, de
heer L. J. Breure, om verlof tot het hou-
den van een interpellatie over het circuit
en de problemen die hiermede samenhan-
gen — Akkoord. Zie elders op deze pagina

In de volgend raadscommissies werd het
raadslid W. J. Zoet — in verband met
het overlijden van de heer C. Paap — be-
noemd: Commissie voor algemene zakefi;
Commissie voor de bedrijven, lid van het
algemeen bestuur van Touring Zandvoort
en lid van het bestuur van de Stichting
Gemeenschapshuis Zandvoort.

*
De heer J. H. Steetskamp, Emmaweg 5
alhier, werd benoemd — na het ontslag ne-
men van de heer H. P. Huijsman — als
lid van het bestuur van de gemeentelijke
instelling voor maatschappelijk hulpbe-
toon.

*
De heer F. Boukes te Haarlem werd be-
noemd tot vakleerkracht in de lichamelij-
ke oefening bij het openbaar lager onder-
wijs in deze gemeente.

*
Aan de heer R. J. Hobé werd op diens
verzoek eervol ontslag verleend als tech-
nisch ambtenaar Ie klasse bij de dienst
van publieke werken.

Trouwen kostbaar op zaterdag.
De voorgestelde wijziging van de legesver-
ordening, welke wijziging o.a. een belang-
rijk verhoging van 't tarief voor het slui-
ten van huwelijken op zaterdag inhoudt —
ƒ 60 voor en ƒ 90 na twaalf uur — ont-
moette bezwaren bij mevr. MOL-VAN
BELLEN (pvda), die dit toch wel een
„akelige" regeling vond. Zij achtte het dan
maar beter indien' er op zaterdagen héle-
maal geen huwelijken werden gesloten.

VOORZITTER antwoordde dat dit niet
mogelijk is. Wettelijk is de. ambtenaar
van de burgerlijke stand verplicht op iede-
re dag huwelijken te sluiten, zelfs 's zon-
dags! Er is geen andere manier om te
voorkomen dat — nu de vijfdaagse werk-
week is ingevoerd — het bureau van de
ambtenaar van de burgerlijke stand de ge-
hele zaterdag geopend is. Door deze ta-
riefsverhoging wordt bereikt dat het aan-
tal huwelijken op de zaterdag wordt be-
perkt.

Het voorstel werd zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.

*
De voorgestelde aanleg van twee parkeer-
terreinen, één aan de oostzijde van de Pa-
rallelweg (345 auto's) en één nabij de
hoofdtoegangsweg van het circuit (752)
ontlokte aan de heer ZOET (pvda) de

vraag of de mogelijkheid onderzocht zou
kunnen worden deze terreinen 's winters
te bestemmen voor ijsbaan.

VOORZITTER zegde dit toe, ofschoon
hij enige moeilijkheden zag bij het vol-
doende afschotten op de laagst gelegen
plaatsen.

De heer KONING (azb) achtte deze
parkeerterreinen te ver uit het centrum.
Bovendien zou het terrein bij het circuit
— indien dit evt. zou worden opgeheven —
veel van zijn doeltreffendheid verliezen.
Overigens zag hij in de faciliteiten, die en-
kele benzinemaatschappijen bij deze
kwestie krijgen, een te grote monopo-
listische positie van deze maatschappijen.

De heer SLEGERS (kvp) juichte het
voorstel toe. Dank zij de bemoeiingen van
genoemde benzinemaatschappijen krijgen
wij deze parkeerterreinen bijna cadeau!

Mevr. MOL-VAN BELLEN (pvda) acht-
te in de toekomst, wanneer het aantal
auto's nog meer zal worden uitgebreid, ge-
heel andere maatregelen noodzakelijk Ook
zij maande tot voorzichtigheid ten aanzien
van het beleid met betrekking tot de ben-
zinemaatschappijen

VOORZITER zei dat — zelfs al zou het
circuit worden gesloten — deze parkeer-
terreinen in een dringende behoefte voor-
zien. Zij liggen aan het einde van de gro-
te toevoerwegen naar 't strand, terwijl er
een in de onmiddellijke nabijheid komt
van de plaats, waar men eens de pier
hoopt te stichten

Spr. was niet bang voor een al te gro-
te monopolistische positie der grote ben-
zinemaatschappijen. De voorwaarden,
waaronder deze transactie wordt gesloten,
zijn natuurlijk essentieel voor het gehele
project. Als men niet tot een akkoord met
deze maatschappijen komt, gaat de zaak
niet door.

Met 13-2 werd het voorstel tenslotte
aangenomen. Tegen de heren Koning en
Petrovitch.

Indrukwekkend betoog van raadslid

SPEL MET DE DOOD
mogen wij niet langer toelaten

Het raadslid, de heer L. J. BREURE (vvd) kreeg na het behandelen van de
agenda gelegenheid zijn motie over het circuit nader toe te lichten. Hij deed dit in
een indrukwekkend, soms ietwat geëmotionneerd betoog, waarin hij voornamelijk
de verantwoordelijkheid van hen, die „het luguber spel met de dood" organiseren
en toelaten, deed uitkomen. Spr. zei, lang te hebben nagedacht alvorens hij de-
ze motie, waarin hij het college verzocht aan het circuit een andere bestemming te
doen geven, in deze bewoordingen ter kennis van de raad te brengen. Na de ver-
schrikkelijke ramp-op het Italiaanse circuit te Monza, kon hij-zijn beduchtheid teta
opzichte van de veiligheid van het publiek niet langer voor zich houden.

Aan het betoog van de heer Breure ont-
lenen wij het volgende:

Spr. zei als afgevaardigde van de Raad
in het bestuur van Touring Zandvoort
nauw bij het wel en wee van het circuit
te zijn betrokken. Het ging spr. voorna-
melijk om de verantwoordelijkheid, die
de raad heeft voor het leven der deelne-
mers niet alleen, maar evenzeer voor dat
van de toeschouwers bij races.

Spr. zei dat deze verantwoordelijkheid
hem al sedert jaren met een gewetenscon-
flict deed lopen. En hij illustreerde in be-
wogen termen het dodelijk ongeluk, dat
enkele jaren geleden de arts Gerlach over-
kwam, welk ongeluk zich vlak yoor de
ogen van spr. afspeelde. „Men zou", aldus
spr. kunnen zeggen als de Engelsen : „It's
all in the game", maar' daarmee is mijn
verantwoordelijkheid niet gedekt". Spr.
releveerde dat er meer en meer stemmen
(ook in de pers) opgaan, die zich veront-
rusten over de toenemende onveiligheid op
de circuits en men was er — naar de me-
ning van spr. — niet mee klaar om te
zeggen: Dingen als in Le Mans en Monza
kunnen op ons veiligste circuit ter wereld
niet gebeuren! Want op een gegeven (fa-
taal ogenblik) heeft men deze razendsnël-
le „projectielen" niet meer in de hand en
geen vangnetten of duizenden strobalen
kunnen dit gevaar geheel en al neutrali-
seren.

En spr. vervolgde: „Steeds hoger wor-
den de snelheden opgevoerd, tot het men-
selijk organisme niet meer in staat is deze
te verwerken en een niet te verwachten
reactie van een concurrent, een lekke
band, een oliepias op de baan, geblokkeer-
,de remmen, een defect aan de stuurin-
richting enz. enz., kunnen dan een ramp
veroorzaken. Ik geloof dat wij dit lugube-
re spel met de dood niet langer mogen
toelaten.

En nog even de recente publicaties van
dokter P. Flieringa ter sprake brengend,
zei spr. dat de wijze, waarop deze arts
zijn bewaren had kenbaar gemaakt, spr.
bewondering niet had, maar hij was het
met hem eens dat de kans op een massa-
slachting op het circuit, zelfs als dit het
veiligste ter wereld wordt genoemd, niet
uitgesloten is.

Hoe langer hoe meer gaan er stemmen
op, ook bij de insiders, aldus spr., waar-
in de afkeer ten opzichte van deze races
hoorbaar wordt. En hij citeerde uitlatin-
gen van de coureur Taruffi en de beken-
de commentator P. Nortier, die de veilig-
heid op de circuits ondubbelzinnig in twij-
fel trekken.

Spr. besloot: „Moeten wij wachten tot
we verscheidene of wellicht vele doden op
dit circuit hebben achtergelaten en dan
pas bij ons verantwoordelijkheidsgevoel te
rade gaan en ons dan pas afvragen of het
zo nog langer kan?

Ik vraag dus bij deze interpellatie aan
het college of het met mij van mening
is dat voorkomen van deze races nood-
zakelijk is en zelfs een dwingende eis.

En aan u, dames en heren van de ge-
meenteraad, wil ik de volgende motie ter
overweging en — naar ik vurig hoop —
ter aanneming voorleggen.

Voor het overige zult u het antwoord op
deze motie niet alleen op het belang van
Zandvoort, maar vooral op uw geweten
moeten afstemmen "

De raad der gemeente Zandvoort in ver-
gadering bijeen,

gehoord de besprekingen over het cir-
cuit en de daarmede samenhangende pro-
blemen,

overwegende dat door de steeds hogere
snelheden bij wedstrijden de gevarenfac-
tor daarmede gelijke tred houdt, waardoor
deelnemers en bezoekers voortdurend
moeilijker beveiligd kunnen worden,

van oordeel dat het uit overwegingen
van menselijkheid en zorg voor de naaste
aanbeveling verdient aan het houden van
deze snelheidsraces een einde te maken,

besluit aan het college van burgemees-
ter en wethouders te verzoeken, op de
kortste termijn, een commissie uit de
Raad te benoemen, die de mogelijkheid zal
bestuderen om aan het circuit een ande-
re bestemming te geven.

DISCUSSIE OVER MOTIE
Weth. TATES (vvd) opende de bespre-

kingen over deze motie met het in herin-
nering brengen van het feit dat de laat-
ste jaren steeds aan de veiligheid van het
circuit wordt gewerkt, waarvoor belang-
rijke bedragen zijn ' geïnvesteerd. Spr.
noemde de motie zeer ingrijpend en wel
zo, dat hier niet op dezelfde avond
een standpunt kon worden bepaald
Spr. achtte het wel juist zich goed reken-
schap te geven als bestuurscollege van
de verantwoordelijkheid ten opzichte van
het circuit. Dit eist een weloverwogen
oordeel. Ofschoon hij toegaf dat natuurlijk
de investeringen niet van doorslaggevende
aard konden zijn bij het bepalen van ge-
noemde verantwoordelijkheid, meende spr.
hier toch op te moeten wijzen om de
konsekwenties, die aan het evt. aanvaar-
den van deze motie vastzitten.
Wethouder KERKMAN (pvda) trok ern-
stig in twijfel of de raad hier wel ver-
antwoordelijkheid draagt. Inderdaad doen
zich van tijd tot tijd ongelukken op het
circuit voor, hoewel deze — in vergelij-
king tot het aantal verdrinkingsongeval-
len aan het strand — geen ongunstig
beeld vertonen. En als wij in de dagbla-
deu lezen, aldus spr., dat er talloze dode-
lijke ongevallen op de wegen zijn. dikwijls
met hoofdoorzaak: alcohol, dan denkt nie-
mand er aan hiertegen iets te doen, al-
thans niet met een wijzen op de verant-
woordelijkheid. Naar spr. mening liggen
al deze ongelukken — en ook de ongeval-
len op het circuit — op het vlak van de
menselijke mentaliteit. Hoe betreurens-
waardig het ongeval, dat de jonge arts
Gerlach overkwam ook was, men moet
zeggen, zo meende spr., dat dit een oner-
varen rijder was.

Over de motie wilde spr. nu nog zeker
geen beslissing nemen. Temeer, omdat de
heer Breure de circuit-onveiligheid onmid-
dellijk vastkoppelt aan een evt. andere be-
stemming van dit circuit. Wel achtte hij
het nuttig en zelfs noodzakelijk zich over
deze kwestie ernstig te beraden. Spr. zei
tegen deze motie te zijn.

De heer LINDEMAN (kvp) wees de
verantwoordelijkheid van de raad, die de
heer Breure in het geding had gebracht,
van de hand. Hij vestigde de aandacht op
het fe|t dat de gemeente eigenaresse van
het circuit is en het in exploitatie heeft

gegeven aan de Stiching Touring Zand-
voort. Ten dele draagt dus Touring Zand-
voort een zekere verantwoordelijkheid,
maar zeker niet zo dat deze stichting het
overigens geringe aantal ongevallen met
dodelijke afloop op het circuit mag wo'r-
den verweten. Tenslotte — aldus de heer
Lindeman — sluit men de autowegen toch
niet, omdat er ongelukken op voorkomen?
Spr. achtte deze motie te ver gaand en hij
was voorstander van een nader contact
zoals met de organiserende verenigingen,
de KNAC om te bespreken of er meer
veiligheidsmaatregelen moeten worden go-
nomen. Maar, zo besloot spr. daar heeft
een evt. andere bestemming van het cir-
cuit natuurlijk niets mee te maken.

De heer KONING (azb) gaf toe dat de
snelheden meer en meer worden opgevoerd
en "dat er dus een steeds groter wordend
risico voor renners en publiek ontstaat.
Toch ging deze motie hem te ver. Spr.
achtte het raadzaam zich in de raadscom-
missies over deze belangrijke kwestie te
beraden en vond het op z'n plaats als de
heer Breure zijn motie voorlopig introk.

De heer DIEMER (pvda) schaarde zich
onvoorwaardelijk achter het standpunt
van de heer Breure en diens motie. „Wij
kunnen er wél iets aan doen", zei hij, „wij
kunnen het circuit opheffen".

De heer GOSEN (prot.-chr.) vroeg zich
af of de gemeentelijke overheid wel de
aangewezen instantie is een circuit uit te
geven voor exploitatie en daarop andere
mensen zich aan dodelijke gevaren te la-
ten blootstellen. Het ware beter indien de
mens in plaats van zich in deze gevaren
te begeven, zou werken, aldus spr. Hij
vond de financiële konsekwentie voor het
evt. opheffen van het circuit niet schok-
kend. Het circuit is immers een „schip van
bijleg" besloot hij.

De heer SLEGERS (kvp) had begrip
voor deze motie, maar hij wilde de aan-
geroerde kwestie toch liever in de raads-
commissies besproken zien en dan alleen
op het punt van de veiligheid van het cir-
cuit, dus — evenals zijn fractiegenoot, de
heer Lindeman — los van een evt. andere
bestemming.

De heer VAN DER WERFF (prot.-chr.)
herinnerde er aan dat hij nimmer een en-
thousiast voorstander van het circuit was
geweest, maar hij maakte hier geen ge-
wetensconflict van. De financiële aspecten
van deze problemen beval hij ter nadere
bestudering aan.

MONZA EN ZSNDVOORT
VOORZITTER brak een lans voor de

veiligheid van het Zandvoortse circuit, dat
de toets der vergelijking met andere cir-
cuits (Monza) glansrijk doorstaat. Het is
bekend dat er na de rampen als gebeurd
zijn te Le Mans en Monza, een soort
schrik-reactie ontstaat, maar om terug te
komen op het vreselijke ongeluk op het
circuit van Monza, zei spr. dat hier het
publiek niet voldoende beveiligd was. Fo-
to's die spr. gezien had, toonden dit aan.
Een ongeval met een omvang als te Mon-
za, zou hier niet kunnen gebeuren, aldus
spr. Waneer men nu — onder de indruk
van betreurenswaardige gebeurtenissen in
het buitenland — zou besluiten het circuit
hier te sluiten, zou men het kind met het
badwater weggooien!

Spr. zegde «en rapport toe, dat op ver-
zoek van en in samenwerking met Touring
Zandvoort aan de KNAC en de KNMV zal
worden gevraagd over de veiligheid van
het circuit. Dit rapport zal studiemate-
riaal te over leveren en dan pas kan na
diepgaand beraad een oordeel worden ge-
vormd. Daarom verzocht voorzitter de
heer Breure zijn motie in te trekken.

De heer BREURE achtte de KNAC -
als direct belanghebbende — niet de aan-
gewezen instantie om een objectief rap-
port uit te brengen. Een dergelijk rapport
kan niet anders dan eenzijdig zijn.

VOORZITTER merkte op dat hier over
dan immers ook kan worden gediscus-
sieerd.

De heer BREURE zei toen zijn motie té
zullen intrekken, wanneer de voorzitter
zijn toezegging omtrent 't genoemde rap-
port zou gestand doen.

VOORZITTER antwoordde dat contact
zal worden opgenomen met KNAC en
KNMV inzake het samenstellen van een
rapport over de algemene situatie van het
circuit, inzonderheid de veiligheid; dat dit
rapport van 't college en de raadscommis-
sies ter kennis en ter bespreking zal wor-
den aangeboden aan de Raad.
Hiermede kon de gehele Raad zich verem-
gen.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w.

oktrber
9 2.52 10.30 15.10 23.-

2.52 10.30 15.10 23.—
3.53 12.— 16.10 24.-
4.24 —.— 16.38 12.30

8
10
31
12 4.54 0.30 17.10 13.—
13 5.28 1.— 17.43 13.30
14 6.03 1.30 18.18 14.—
Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
7.00-13.—
7.00-13.00
8.00-14.—
8.30-14.30
9.00-15.—
9.30-15.30

10.00-16.00
Mije KCzn

Diamanten echtpaar
Het echtpaar F. K. P. Velthuysen-Kamp-
meyer viert dinsdag 10 oktober a.s. het
zestigjarig huwelijksfeest. De heer Velt-
huysen is 84 en zijn echtgenote 80 jaar.
Verleden jaar kwam het echtpaar, dat drie
kinderen, drie kleinkinderen en drie ach-
terkleinkinderen bezit, naar Zandvoort en
vestigde zich in het gemeentelijk verzor-
gingshuis aan de Swaluëstraat.

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

Goed gedocumenteerd en geïnformeerd
was de interpellatie die liet raadslid, de
lieer L. J. Breure, j.l. dinsdag m de ge-
meenteraad heeft gehouden over de gang
van zaken rond het circuit. Zijn waardig
en zakelijk betoog liet niet na indruk te
maken op de raadsleden, al waren er soms
wonderlijke reacties te beluisteren.

Zo werd o.m. een vergelijking getrok-
ken tussen autoraces en het baden en
zwemmen in zee. Aan dit laatste zouden
minstens evenveel risico's zim verbonden,
als aan het bijwonen van snelheidsiued-
strijden op het cicrmt. En, zo werd er aan
toegevoegd, men wil het zwemmen in zee
toch ook niet verbieden. Afgezien van deze
symplistische en bovendien onjuiste ver-
gelijking, leidt een dergelijke argumenta-
tie de aandacht af van de zaait waar het
om gaat. Met het opsommen van het we-
reldleed - verdrinkingsongevallen, slacht-
offers van het verkeer etc. etc. - baga-
telliseert men in feite de gevaren verbon-
den aan autoraces en trekt men de kwes-
tie uit zijn verband.

Bén van de raadsleden verwiep met na-
druk de door de heer Breure aan de orde
gestelde verantwoordelijkheid van de raad
voor de gebeurtenissen op het circuit. De
verantwoordelijkheid was door de raad ge-
delegeerd aan de stichting Touring Zand-
voort en de organiserende verenigingen.
Ook met deze opvatting kunnen wij het
niet eens zijn.

De gemeenteraad blijft, ook al geeft hij
het beheer en de exploitatie uit handen,
verantwoordelijk voor de gang van zaken
op het circuit. Wie gelegenheid geeft tot
het organiseren van autorennen e.d., en de
raad geeft die gelegenheid, is moreel
aansprakelijk voor de gevolgen.

De door de heer Breure J.l. dinsdag in-
gediende en op advies van het college in-
getrokken motie, heeft tot gevolg gehad,
dat de raad unaniem instemde met een
voorstel, een onderzoek te laten instellen
naar de veiligheid van het circuit. Wan-
neer de uitslag van dit onderzoek onbevre-
digend is, zullen de raadsleden zich moe-
ten beraden over de vraag, of zij de ver-
antwoordelijkheid nog langer kunnen en
mogen dragen.

Dat met dit onderzoek spoed moet wor-
den betracht, de voorbereidingen voor het
raceseizoen 1962 zijn reeds in volle gang,
behoeft geen nader betoog.

Tot besluit het volgende. Hoe nuttig de
door sommige raadsleden onlangs ge-
wraakte perskritiek en -informatie wel kan
zijn, werd j.l. dinsdag duidelijk bewezen.
De heer Breure maakte bij zijn interpel-
latie een ruim gebruik van de beschouwin-
gent en, de commentaren die ~de laatste
maanden, $n ,tdag- "en weekbladen aan deze
kwestie zijn gewijd.

Zie belangrijke advertentie heden in
dit blad met
Nooy - Nylon - Nylon - Nooy

Raadsvergadering
De eerstvolgende openbare bijeenkomst
van de gemeenteraad is vastgesteld op
dinsdag 31 oktober a.s.

Gezinsweek Herv. kerk
Ter gelegenheid van de gezinsweek van de
Ned. Herv. Kerk wordt in Zandvoort op
vrijdag 13 oktober a.s. een gemeente-
avond gehouden in het Jeugdhuis van de
Hervormde Gemeente. De heer A. C. Ben-
jamins uit Haarlem zal op deze bijeen-
komst spreken over de opvoeding en het
onderwijs aan geestelijk gehandicapte kin-
deren.

Bijeenkomst P.v.d.A.
Op donderdag 26 oktober a.s. houdt de
Partij van de Arbeid in 't Gemeenschaps-
huis een openbare vergadering. De heer J.
Berger, lid van de Tweede Kamer, zal tij-
dens deze bijeenkomst het woord voeren.

Jaarvergadering Z.V.M.
Do voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen
houdt a.s. maandag 16 oktober in hotel
Keur de jaarvergadering.

Lustrumviering sociëteit
Ter gelegenheid van het eerste lustrum
opende de bejaardensociëteit ,Voor Anker'
j.l. woensdag het winterseizoen 1961-'62
met een feestelijke bijeenkomst in café-
restaurant „Zomerlust". Deze lustrumvie-
viering werd o.a. bijgewoond door het col-
lege van B. en W. De voorzitter van de
sociëteit overhandigde burgemeester van
Fenema een wandbord voor het raadhuis.
Het gezelschap Harry Boda en „De Spel-
brekers" verleenden aan deze bijeenkomst
hun medewerking.

Burgerlijke Stand
29 september-5 oktober 1961

Geboren: Jacoba, d.v. W. C. van der Mije
en van J. Olie; Catharina Wilhelmina, d.v.
A. H. A. Kol en van A. C. M. van Leeu-
wen

Gehuwd: Cornelis Tiggelman en Nelle-
tje Mengsje Keur; Cornelis Petrus Antho-
nius Stokman en Geertruida Elisabeth de
Gier; Rudolf Voogel en Jannetje Johanna
Visser

Overleden: Willem van Ekeren oud 94
jaar, gehuwd geweest met Gerritje Jacobs.

Overleden buiten de gemeente: Magda-
lena Wilhelmina Heemskerk, oud 37 jaar,
gehuwd met J. G. H. Ploegman.

Geboren buiten de gemeente: Robert,
z.v. J. van Densen en van W. van Duijn.



Expositie B. M. W. Automobielen
i

Op 10, 11 en 12 oktober a.s. exposeren wij
in het „Gemeenschapshuis" Schoolplein l,

(eindpuntautobus) té Zandvoort de nieuwste modellen BMW-automobielen'
De expositie is geopend van 10 tot 22 uur.
Wij nodigen u vriendelijk tot een bezoek uit. -

N.V. Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij
HAARLEM, HOUTPLEIN 21, TELEFOON (02500)22020

UIT DE RAAD

Voorstel reinigingsrechten
bleek juridisch niet waterdicht

Aangezien er een nieuwe regeling met het
Rijk tot stand is gekomen t.o.v. de ge-
meente-financiën, welke tot gevolg heeft
dat de uitkering uit het gemeentefonds de-
finitief zal woiden verhoogd, is het Rijk
van mening dat de gemeenten zelf hier-
voor een compensatie moeten vinden, me-
de ook om in het begrotingstekort te voor-
zien. Hiertoe heeft het college voorge-
steld tot invoering van „reinigingsrech-
ten" en een wijziging van de verordening
straatbelasting.

De invoering van reinigingsrechten
houdt in dat in het vervolg gebruik dient
te worden gemaakt van door de gemeente
beschikbaar gestelde vuilnisemmers, tegen
een tarief van ƒ 6,— per emmer. Instel-
lingen, welke meer dan 20 emmers no-
dig hebben, zoals seizoenbedrijven e.d., be-
talen het halve' tarief, dus ƒ 3,— per em-
mer.

De heer VAN DER WERFF (prot.-chr.)
achtte dit wel onvermijdelijk, ofschoon hij
zich afvroeg of de gemeente boven haar
stand heeft geleefd, nu ons dit van het
Rijk wordt opgelegd!

De heer ZOET (pvda) vond het onjuist
dat het reinigingsrecht was gekoppeld aan
de emmer! Nu kan de verordening worden
ontdoken; als men bv. geen emmer wenst,
betaalt men ook niet.

De heren KONING (azb) en BREURE
(vvd) achtten het niet billijk dat de be-
drijven maar ƒ 3,— behoeven te betalen.
Zij zijn het ook, aldus spr., die het meeste
verdienen!

De heer LINDEMAN (kvp) betoogde
dat hierop de de verordening niet is ge-
baseerd. Deze instellingen of bedrijven ge-
bruiken ook niet het gehele jaar door een
zo groot aantal emmers.

Wethouder KERKMAN (pvda) ging
even in op de financiële positie der ge-
meente, die dit alles noodzakelijk heeft
gemaakt. Binnenkort zal een rapport wor-
den. uitgegeven, waarin de financiële ont-
wikkeling van de badplaats als recreatie-
gebied zal worden belicht.

Het voorstel werd met 12-3 aangenomen.
Tegen de heren Koning, Breure en Petro-
vitch.

*
De verordening op het ophalen van huis-
vil ontmoette hier en daar bedenkingen.

Zandvoortmeeuwen
Wedstrijd-programma
Zaterdag 7 oktober 1961:

Kennemerland-Zandvoortm. 16.00
8. Tw. Jeugd-Zandv.m. 2 15.00

13. Zandv.m.-Telefonia 2 15.30
Adspiranten:
49. Zandv.m. a-Bloemend, b 14.00
75. R.C.H.d-Zandv.m. b 15.00
78. V.V.H b-Zandvoortm. c 15.00
91. T.H.B. a-Zandvoortm. e 15.00

103. Zandvoortm. f-E.H.S. c 15.30
126. Zandvoortm. g-Kennemerland d 15.30
Pupillen:
136. Zandvoortm. a-E.D.O. a 14.00
Zondag 8 oktober 1961:

Zandvoortm.-Schoten 14.30
R.C.H. 3-Zandvoortm. 2 14.30

25. H.F.C. 4-Zandvoortm. 3 9.45
30. D.C.O. 3-Zandvoortm. 4 9.45
44. V.V.H. 2-Zandvoortm. 5 9.45
67. Zandvoortm. 6-Spaarnestad 2 9.45

101. Zandvoortm. 8-E.H.S. 9 9.45
Junioren:
113. Zandvoortm.a-O.Gezellen a 12.00
125. Zandvoortm. b-Bloemendaal a 9.45
Opstelling Zandvoortmeeuwen.
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
komt a.s. zondagmiddag in de ontmoeting
tegen Schoten in de volgende opstelling
uit: Ter Wolbeek; Peters en Water; Stob-
belaar en Jansen; Visser, Oosterbaan, Plai-
zier, Schilpzand, Bruynzeel, Keesman. Re-
serves zijn: Molenaar, Nijkamp en Kerk-
man.

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54

Tel. 2562 Grote Krocht 23
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

O.a. art. 2 waarin bepaald wordt dat de
vuilnisemmers niet eerder voor lediging
mogen worden neergezet, dan een kwar-
tier voor het ophalen. Zij moeten uiterlijk
een kwartier nadat zij zijn geledigd, wor-
den binnengehaald.

De heren. SLEGERS (kvp) en KONING
(azb) zagen hierin een onmogelijkheid
voor hen, die buiten de gemeente hun
werkkring hebben. De heer SLEGERS zei
dat hierdoor de mogelijkheid werd gescha-
pen voor de politie tot het zoveel mogelijk
maken van processen-verbaal. •

Wethouder TATES (vvd) meende dat
dit artikel soepel moet worden toegepast,
maar ^de gemeente moet een verordening
kunnen- hanteren, wanneer er een aanspra-
kelijkheidskwestie in het geding komt.
(Iemand struikelt 's _nachts bijvoorbeeld
over" een buitenstaande vuilnisemmer en
loopt daarbij letsel op).

Het voorstel werd aangenomen met 12-3
stemmen. (Tegen: de heren Slegers, Van
der Werf f en Lindeman.)
De openbare leeszaal en bibliotheek is met
ingang van l panuari 1960 als een vol-
waardige instelling door het Rijk erkend.
Het rijkssubsidie is in verband hiermede
verhoogd. Het bestuur heeft nu aan de
gemeente een aanvullend krediet ge-
vraagd.

Het college stelde — op advies van de
financiële commissie— beperkende voor-
waarden en was slechts bereid tot ver-
hoging van het subsidie voor de jeugd-
afdeling. Voor een verdere verhoging
achtte het geen 'termen aanwezig.

Op verzoek van de heer BREURE (vvd)
werd het voorstel echter aangehouden om
gelegenheid tot nader overleg met de
wethouder van financiën, open te houden.

Men maakte geen gebruik van de rond-
vraag. Tegen kwart voor elf sloot de voor-
zitter de openbare vergadering, waarna de
raad overging in besloten zitting.

H.W.

Zandvoortse Korfbalclub
Voor het a.s. weekeinde is het volgende
programma samengesteld. Zaterdag ont-
moet Oosthoek 3 ZKC l en zondag Sport
Vereent a ZKC a.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
P. Flieringa, Brederodestraat l, tel. 2181

WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720

APOTHEEK:
7> t.m. 13 oktober:
{.•Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 8 oktober
Dierenarts J. Westerman, Hartenlust-1 laan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.

Hef Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak!

Sola lepels, vorken en messen
Koelkasten: Liebherr, AEG, Bauknecht.'
Wasmachines: Edy, AEG, Acme, Dru
Kolepkitten, kachelzeiltjes, plastickleden,
plastic per meter, kapstokken, boeken-
rekken.
Balatum, linovelt, linoleum, Tornado- en
Brabantia-artikelen, luxe en huishoudelijke
artikelen, speelgoederen.
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 8 oktober

, 10.30 uur: ds. C. de Ru.
Het Huis in de Duinen:

• 19.30 uur: mej. ds. W. H. Buijs.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:

10.30 uur: spr. de heer L. Rijks.

NED. PROTESTANl'ENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 8 oktober '

110.30 uur: ds. C. P. Hoekema (d.g.) uit
Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 8 oktober

1 10 en 19 uur: ds. J. A. van Arkel van
Haarlem-Noord.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog
mis) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 10 oktober ^

15 uur samenkomst in „Pniël", Zuider-
straat 3. Spr. H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudie zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal 4.

Belangrijke
TELEFOONlM UMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB sorvice-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaniny, Kostvcr-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraa'
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 8 oktober, 9.45 uur, 298 m: radio-
toespraak door prof. dr. C. T. P. Stutter-
heim. Onderwerp: „Taal als bron van lief-
de en haat".

Behaaglijk warm!

Natuurlijk
een oliehaard
gestookt met...

€sso) PETROLEUM
MEER VV3RMTE
MINDER ROET
ZUINIGER

OLIE-en GASHANDEL Fa. A. Kerkman & Zn.
van Lennepweg 5 - Tel. 3576

ZANDVOORT

Zo maar, midden onder je werk!.,
Waar U het te pokken kreeg is voor U een raadsel!
„Tocht", zeggen ze. Zo vtas U gezond en op-
gewekt. Zo staat U te niezen dat er geen eind
aan komt! ..Kostbare uren verloren laten gaan?
Met een humeur zwaar onder peil. Of...

Wat U nodig hebt is een veilige,veelzijdige
pijnstiller, met snelle, doeltreffende werking.

'ASPRO' werkt snel:, zie hoe het
direkt in water uiteenvalt. Zó snel
wordt het ook in Uw lichaam
opgenomen.
'ASPRO' «erkt doeltreffend: door
zijn wetenschappelijke samenstelling
verzacht 'ASPRO' ogenblikkelijk de
pijn.

'ASPRO' helpt direkt - U voelt zich .
weer prettig en opgewekt.
Ja, 'ASPRO' doét méér!

'ASPRO' ïs veelzijdig: juist door
deze wetenschappelijke samenstelling
kan 'ASPRO' zo veelzijdig worden
toegepast. Hoofdpijn, verkoudheid,
griep, keelpijn, koorts . . . vlug
'ASPRO'!
'ASPRO' is veilig: veilig voor maag,
hart en nieren. Zelfs voor kinderen
(als U zich aan de juiste doseringen
houdt).

HOOFDPIJN,

VERKOUDHEID,

GRIEP . . . ?

FAMILIEBERICHTEN

Verloofd:
TINEKE JANSEN,

* en ' <
JOHAN HARTMAN

Zandvoort, 7 oktober 1961
Kostverlorenstraat 47 ,','
Thorbeckestraat" 18 ' Geen'

Heden is plotseling van ons heenge-
gaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader., behuwd- en grootvader

WILLEM PflAP
in de leeftijd van 69 jaar.

Uit aller naam:
C. J. Paap-Sehrik

Zandvoort, 5 oktober 1961
Burg. Beeckmanstraat 6

' De teraardebestelling zal plaatsvin-
den maandag 9 okt. a.s. te 2 uur, op
de Algemene Begraafplaats te Zand-
voort;

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Zandvoort maakt bekend, dat van 12 okto-
ber 1961 af op de secretarie der gemeente,
afdeling algemene zaken, ter inzage ligt
de 2e partiële herziening van het wefler-
opbouwplan Zeereep-Midden, vastgesteld
bij raadsbesluit van 20 december 1960 nr.
'4 en goedgekeurd door de Minister van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid , bij-
besluit van 13 september 1961 nr."1 915770. -''
Zandvoort, 3 oktober 1961 • l -tr[

Het Hoofd van het Gemeentebestuur1'
voornoemd, Van Fenema.

Zeer voordelige aanbiebing

Flanellen lakens
l pers. ƒ 5,65 - 2 pers. ƒ 7,25
In allernieuwste ruitdessin,

l pers. ƒ 7,75
NYLONKOUSEN ƒ 1,45
NYLONKOUSEN, naadloos ƒ 1,98
NYLONS, zeer elastisch met 'en
zonder naad ƒ 2,95

Bij inlevering van 12 zegels, welke
voorkomen op ome serie brillant
nylons vanaf ƒ 1,95, ontvangt u van

ons l paar nylons gratis

De Wolbaai
HALTESTRAAT-'12a, telefoon 2099

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 7 oktober:
66 O.G. ads. b-TZB a 15 u.

120 TZB adsp. b-TYBB h -15 u,
Programma zondag 8 oktober:
14 VI. Vogels-TZB 14.30 u.

(v.d. Aart Sportpark)
63 Halfweg 4-TZB 2 , *• 14.30 u.
93 Hoofd. Boys 3-TZB 3 12 u.

106 TZB 5-THB 6 12 u.
124 Concordia jun. a-TZB a 14.30 u.

KJ.C. Zandvoort
K.J.C. Zandvoort is gestart met!'het cb'm-
petitieseizoen 1961-1962. De eerste uitsla-
gen luiden: 1. C. Terol, 2. H. de Muinck,
3. J. Nijs en 4. J. v.d. Wolde.

Zandvoortse Schaakclub
./ i

Donderdag 14 sept. j.l. is de Zandvoortse
Schaakclub het winterseizoen begonnen
met de traditionele bekercompetitie.
Na de eerste wedstrijden bezetten Roete-
meyer, Janssens, Vos en Coenraad de eer-
ste plaatsen.

Winkelruimte
te huur gevraagd

Br. nr. 7703 bur. Zandv. Crt.

wij willen.
<ïe e elite,
wij roken

wij willen
de e elite,
wij roken

wij willen
de echte,
wij roken ••-•s.

ROYAL l ROYAL l ROYAL
lialf - z war e half - zware lialf - z war e

In een wip
schoon schip !

PHILIPS STOFZUIGER,
keus uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week;
Uw oude stofzuiger heeft inruilwaarde
Komt u eens, kijken ? . ̂  ^
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST,

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

Hebt u bedrijfskleding nodig?
j hebben een grote keuze, o.a. bakkers-

kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360

Fa Gansner en Co, smederij
Schelpenplein 12, Grote Krocht 36a

Telefoon 2518

Verkoop
olie- .en kolenhaarden

Laat u vakkundig voorlichten en
adviseren.'
Becking en Bonger, Davonette,
E. M. Jaarsma, Etna, Interno, e.a.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, Jedi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid. i
DORPSPLEIN 2 - TELEFOON .2164

WEBER's
schoonmaakbedrijf
glazenwasserij

Nicolaas Beetslaan 18, telef." 4090

Tapijtreinigen v
bij u aan huis
Na een shamponeerbehandeling is
uw vloerkleed, vaste vloerbedekking
weer als nieuw.
Het reinigen van alle vloerbedek-
king, zoals parket, linoleum, béton-
en tegelvloeren.

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

SPECIALE WEEKEND'RECLAME
750 gram schouderkarbonaden 3,25
750 gram ribkarbonaden 3,50
500 gram lende entre-cote 3,25
Voor de boterham:
150 gram lever 0,95
150 gram rosbief '. 1,00
150 gram frikando 1,00
150 gram pekelvlees .;. 0,75

i!)50 gram gebraden gehakt ".' 0,55
150 gram ham 0,85
250 gram gekookte worst 0.85
l ons ham met l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85
Ook voorradig ie kwaliteit braadkuikens

en kippenpoulet



Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.
WONINGRUIL
Amsterdam C .-Zandvoort
Aangeb. 2e etage, 3 gr.

kamerwoning (ensuite)
omg. Keizersgracht. Gevr.
huis in Zandv., kleiner
geen bezw. Br. 7702 Z.Crt.

GARAGE te huur gevr.,
liefst omg. Marisstraat.
Br. nr. 7701 ur. Z, Crt.

Gevr. jongste
bediende

Fa. Schuilenburg, Grote
Krocht 5-7, telefoon 2974.
Mevr. Voüte, Zwarteweg
14, Aerdenhout, vr. EEN
WERKSTER voor liefst el-
ke dag. Tel. (02500)42930.
Gevr. WERKSTER l dag
p.w. Mevr. Wels, Dr. Ger-
kestraat 78, tel. 2176.
Gevr. , WERKSTER voor
2 ocht. p.w. Mevr. Keislair,
Kostverlorenstraat 99, te-
lefoon 240b.

H. DE JONG, Van Lennep-
weg 27. Aannemer van

. TEGELWERKEN.
Wand- en - vloertegels, mo-

,derne schoorsteenmantels.

Gevr. voor ca. 3 mnd bij
gasten HULP i.d. HUISH.
Tijd nader overeen te ko-
men. Hoog loon. Aanmel-
ding telefoon 2482, liefst
's morgens voor 9 uur of
tussen 5 en 7 uur.

BEHANGEN EN
-STOFFEREN

F. C. HEEMEIJER
j Van Ostadestraat 7a

Mevr. Voüte, Zwarteweg
14, Aerdenhout, vraagt we-
gens huwelijk tegenwoor-
dige, EEN INTERNE en
EEN DAGHULP, in gezin
m. 3 kind. (8, 12, 14 j.)
Telefoon (0500)-42930.
WERKSTER gevr. voor 3
ocht. p.w. Mevr. Linde-
man, Wilhelminaweg 23,
telefoon 2506.
WERKSTER gevr. voor l
of 2 ocht. p.w. Fr. Zwaan-
straat 42, tel. 3329.
Franse familie zoekt

WERKSTER
Uren en dagen nader over-
een te komen.
De Ruyterstraat 4/7.
Gevr. HULP i.d. HUISH.
l ocht. p.w. Julianaweg 20.
UITNODIGING door de
Plaatselijke Comm. voor
huish. en gezinsvoorlichting

tot bijwoning van een
HUISVROUWEN-
BIJEENKOMST

op MAANDAG 9 .oktober
in het Gemeensctiapshuis,
Schoolplein, l om 2 uur
precies. Entree 25 cent.
Programma verzorgd door
het Produktschap voor
groenten, en fruit. -

Demonstratie en
filirwo orstelling

Proeven van groentensala-
des; verloting van zakjes
en schaaltjes fruit.
THUISWERK gevr. Liefst
kartonnage. Br. nr. 7704
bur. Zandv. Courant.
FIAT 600 te koop, in pr.
staat, rondom nieuwe ban-
den. Te bevr. Weimarweg
8 Zandvoort, „telefoon 3115
Te koop: 4 FAUTEUILS
en E.M. Jaarsma KOLEN-
HAARD. Brederodestr. 70.
SCHOOLBANKEN voo-
uw tuin. Zandvoortge Hout-
handel, Plan Noord.
TE KOOP: Kinderstoel,
Box, Hobbelpaard, Clarus-
Jliekachel. — Oosterpark-
straat 47, na 6 uur.
TE KOOP: HUIS met ga-
rage, gr. v. en achtertuin,
met ruil klein buurhuis te
te Zaridvoort. Br. nr. 7705
bur. Zandv. Courant.
Te koop: 4 of 2 CLUBJES
en mod. ovale TAFEL,
v. Speijkstr. 24, tel: 4303.
Te koop: 2 ROOKFAU-
TEUILS m. losse Pullman-
kussens, in zeer g.st. Cath.
v. Rennesstr. 6 (na '6 u.)
TE KOOP AANGEB.: i
l jongenscost. v. 12 a (13 j.,
z.g.a.n. ƒ 30; l jongens
monty coat v. 11 a 12 j.
ƒ15; 1; jongens gev. régen-
jas v. 8 j., ƒ 5; l jongens-
blazer 'v. .8 a 9 'j. ƒ 5;
l tweed damesjasje mt 38,
ƒ 15; l dameswinterjas,
teddy gevoerd m. 38 ƒ 15;
l tweed heren winterjas,
m. 55 z.g.a.n. ƒ 25. Te bevr.
Julianaweg 6, telef. 3768.
Aangeb:. Vroling HETE-
LUCHTKACHEL i.pr.st.
Cort van der Lindenstr. 40
Telefoon 3260.

WONING AANGEBODEN
in A'dam-Z, suite, 2 sl.k.,
badk., zold.k. Huur ƒ 92,10
p.m.In ruil woning te Zandv.
Aanb. Makelaar K. C. v.d.
Broek, Brederodestraat 25,
Zandvoort.

greet kuntz-zonjee
schoonheidsspecialiste

frans zwaanstraat 88
telefoon 2338
behandeling

volgens afspraak

Haarlemse kweekschool
voor pedicure en voetkunde
AANVANG N I E U W E

CURSUS BEGIN OKT.
Off. examen onder ausp.
v. Algem. Ned. Org. v.
Voetverzorging. Inl. en
prosp.: F. A. Beelen, Kolo-
nel Clarklaan 12, Aerden-
hout, tel. 02500) 42818.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Voor
spoedreperatiss
aan uw bril

Opticien

A. G. Slinger
Optiek - Staalwaren
Poststraat 12 t.o. consul-
tatiebureau, telefoon 4395

Erkend leverancier alle
ziekenfondsen

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Gedipl. pedicure
Behandeling bij u aan huis.

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 2562

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
'permanent wórdt t gege-
ven, Indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
' en ververij

KEiJSER
Telefoon 2653

LAAT uw SPIE GEL
U
IETS NIEUWS
VERTELLEN
Ja, U kunt Uw uiterlijk
vernieuwen. Een ander
mens worden; U charman-
ter voelen, morgen al, door
mijn
VOLLEDIGE
SCHOONHEIDS-
BEHANDELING
bestaande uit:
GEZICHTSMASSAGE
MASKER
naar behoefte
masker hydro-actief

(vocht-inbrengend);
masker bleu

(lichte peeling);
masker rose (voedend)
en make-up.

PRIJS v.a. f 1,—
Maak nog vóór dit week-
end uw telefonische af-
spraak. Telefoon 2179.
Beauty parloür i,

ANS NANNINGA ,
Kostverlorenstr. 64 Zandv.

Grote sortering

Huishoudscharen
Borduurscharen *
in div. maten en modellen
Elektrische slijperij " '
OPTIEK - STAALWAREN

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien
POSTSTRAAT 12
Telefoon' 4395
Erkend leverancier van
alle ziekenfondsen

NYLON-Nooy - Nooy-NYLON
Vanaf zaterdag 7 oktober:
Ie. bij aankoop van kousen, zowel nylonkousen,

sokken, kinderkousen, maillofeVsjijz^ krijgt u
gratis 'n kousenb'oekje '

10 paar kousenbonnen gespaard in uw kou-
senboekje, geeft u recht op )

10 % korting
" op uw totaal besteed bedrag, te besteden i

naar keuze.
Ter kennismaking met onze enorme sortering
nylonkousen deze 2e week van oktober

Ie keus nylons met naad f 1,45
naadloos f 1,75

Deze nylonkousen zijn vervaardigd van de beste
garens, zijn behandeld in een speciaal textro-
lene-bad, waardoor de volgende belangrijke
voordelen zijn verkregen:
Ie. nauwsluitend aan het been tlubbert niet om

de enkel);
2e. minder kans op ophalen en daardoor lan-

gere levensduur.
Profiteer van deze aanbieding, u zult er te-
vreden mee zijn.
Tegen zo'n lage prijs, zulke beste nylons.
Maten BI/.,, 9, 9»A- 10, 10V2, 11.
Vergeet niet een KOUSENBOEKJE te vragen!

NOOY
JANDVOORt, Zie onze etalages!

Voortaan DINSDAG de gehele dag gesloten

l Ind>en u n'et van krullen maar
i wel van slagen houdt:

onze vlotwave permanent f 10,—
Geen zwaarte op 't hoofd. Voor moderne kapkunst:

Maison Tirieny ™. 02500-17356
GROTE HOUTSTRAAT 26rood
Boven Fa. Vogelzang t.o. Anegang, Haarlem

Nachtkastlampje f 3,95
Fa. SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7, TEL. 2974

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

Van Dam's kapsalons
voor moderne

haarverzorging
Voor DAMES: KERKSTRAAT la
Voor HEREN: HALTESTRAAT 53
Dinsdags de gehele dag gesloten

We hebben weer speculaas
DE ECHTE BAKKERSSPECULAAS

Iedere dag vers!
Verkrijgbaar bij brood- en banketbakkerij

FA. A. VAN DER MIJE EN ZONEN
SCHOOLPLEIN 4, TELEFOON 2467

STRIJKIJZERS f 9,75
Fa. SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7, TEL. 2974

Bij Colpitt
Technische apparatenfabriek is plaats voor

prima bankwerkers
Uitsluitend goede vaklieden gelieven te reflec-
teren aan de fabriek of telefonisch onder
nummer 2455.

Wegens verbouwing van onze ijs/frituur-
afdeltag te Amsterdam vragen wij te
huur of te koop:

verkoopwagen
Aanb. Zandvoort (tel. 02507-3643)

Amsterdam (tel. 020-85981)
D. v. d. BROEK'S SUPERMARKT N. V.

Poly color set
Haarversteviger
in kleuren

Drogisterij

Blaauboer
Ualtestraat 46, talef. 2392

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Halteatraat 70.

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

Voor uw

SCHILDERWERK
TIMMERWERK
en ONDERHOUD

v. huizen; S. Tukker, telef.
020-87594 of Zandvoort 2405

Vlug, netjes, en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort -
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Mededeling
Aan onze cliënten te Zandvoort '
Om misverstanden te voorkomen delen wij u mede, dat dooi' ons NIETS
aan een andere wasserij is overgedragen.
De maatregelen die wij enige weken geleden moesten nemen waren slechts
van tijdelijke aard (zie ONS schrijven aan u gericht.)
Elk ander schrijven van deze wasserij is geschied BUITEN ons mede-
weten of goedkeuring.
Met ingang van maandag 9 oktober 1961 wordt de verzorging van uw was
VOLLEDIG door ons hervat.
Voor afhalen der wassen gelieve te bellen 02500-12311
(na 6 uur 2919 te Zandvoort ,,

Wasserij MEULMAN
AMSTERDAMSEVAART 28 HAARLEM

s »Italië zegt

met STOCK

APERITIVQ ROSSO
n. i

de pittige drank,
die stimuleert en verfrist

een godendrank in een long-drink glas,
met blokjes ijs, een partje sinaasappel en
een schijfje citroen: Mijmerend genieten!

Per grote
literfles

8.50

STOCK
l tal ia

STOCK is het Italiaanse wereldraerk voor Brandy '6 J
Vermouth, Aperitivo Rosso en uitgelezen Likeurer

In ZANDVOORT verkrijgbaar bij:
Wijnhandel LEFFERTS, Zeestraat 44, telef. 2254.
HOOIJ'S Wijnhandel, Potgieterstraat 26 hoek Hel-
mersstraat, tel. 3913
In BENTVELD verkrijgbaar bij:
Wijnhandel VAN HUYSTEE, Zandvoortsel. 373,
Bentveld-Aerdenhout, tel. 41368
IN BEVERWIJK verkrijgbaar bij:
Slijterij Wijnhandel DE WIT-GELDERMAN,
Romerkerkweg 15, tel. 3782.

In BENNEBROEK verkrijgbaar bij:
STENEKER'S Wijnhandel, Zwarteweg 30-32, tele-
foon 6227

In HAARLEM verkrijgbaar bij:
Slijterij JOS VAN BALEN, Kruisweg 15, tel. 11416

Wagenweg 14, tel. 15967
Wijnhandel E. H. J. BURGERS & ZOON, Schoter-
weg 6, tel. 56282; Tesselschadeplein 6, tel. 62408
Slijterij-Wijnhandel A. CORVER, Lange Veer-
straat 30, tel. 19889.
N.V. Wijnhuys „DE GULDE DRUYF" Grote
Markt 4, telefoon 10134.
C. van Hees, Wijnhandel „OPORTO", Zijlweg hoek
Ruychaverstraat 2, tel. 16802.
N.V. Wijnhandel W. JAGER GERLINGS v/h Fa.
J. H. Enschedé, Spaarne 86-92, tel. 10112.

Wijnhandel OKHUYSEN, Gierstraat 34, telefoon
10877-16275.
Wijnhandel „D'OUDE VOS", Kleine Houtstraat 56,
telefoon 16510.
Wijnhandel „DE ZYLPOORT", firma P. Beaufort,
Kinderhuisvest 47-51, telefoon 10717.
Slijterij J. M. VERSCHUREN, Van Oosten de

Bruijnstraat 175
HOOIJ'S Wijnhandel

Ged. Oude Gracht hoek Kleine Houtstr. 57, tel. 13676
Leidsevaart 132 hoek Leidsestraat, tel. 17993
Amsterdamstraat 64 tegenover de kerk, tel. 12612
Kleverparkweg 24 tegenover de kerk, tel. 60997
Rijksstraatweg 8 bij Soendaplein, tel. 51481
Rijksstraatweg 242 bij Jan Gijzenbrug, tel. 56757
Marsmanplein 35 Winkelcentrum Delf twijk, tel. 63301
Slijterij en Wijnhandel OLYMPIA-KELDER,

Marnixplein 21, telef. 50803
RUEPERT's Wijnhandel en Slijterij,

Kleverparkweg 21e, telef. 50299

In HEEMSTEDE verkrijgbaar bij*
Slijterij en Wijnhandel „DE KASTANJEBOOM",
Fa. H. Schouten, Binnenweg 59, telefoon 38162.
In OVER VEEN verkrijgbaar bij:
HOOIJ'S Wijnhandel, Bloemendaalseweg 337 bij
Zijlweg. tel. 15123
„DE OUDE TOL", B. de Vries, Zijlweg 9, tel. 12089

bij aanschaf van een Dauphine kans op een
of 525O.» §n contanten

Renault-dealer voor Zandvoort

GARAGE „DEM HOUT" Wagenweg 164 -168 Haarlem Telef. 12138 of I50S6



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914 •

Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan 'alle radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroom.

EEN ZEER MOOIE KOLLEKTIE

VITRAGE
in een grote verscheidenheid vindt u bij

KORT
ZIE ONZE SPECIALE ETALAGE!

Kent U de belangrijke voordelen van
• NIET STRIJKEN
• KRIMPVRIJ
• KREÜKHERSTELLEND
9 HANGT SOEPEL

„Kortom ideaal"
TERYLENE

90 cm breed in. wit en ecru
per meter 2,45 en hoger

TERYLENE
90 cm breed per meter 2,55

120 cm breed per meter 3,45
150 cm breed per meter 4,25
180 cm breed per meter 4,95
300 cm breed per meter 8,75

TERYLENE
met ingeweven dessin, 112 cm
br., bijzonder mooi, p.m. 4,63

TERYLENE
GORDIJNVAL
37 cm hoog per meter 3,70
38 cm hoog per meter 2,55
40 cm hoog per meter 3,80
41 cm hoog per meter 4,65

ETAMINE 90 cm breed in geel, blauw, rood en groen per meter 1,45
Modern dessin

ENIGE RESTANTEN
AFGEPASTE
GLASGORDIJNEN
VOOR HALVE PRIJS!

RESTANTEN KANTEN
EN ENTRE-DEUX
HALVE PRIJZEN

MARQUISETTE met rouche 80 cm br., p. meter 2,20 - 3,10

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30-36 TELEFOON 2666

Erkende R utorij school „Zandvooxt"
Tha fceckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

Slagerij Burger
Extra goed en .
extra voordelig

als het kan

Vrijdag en zaterdag
750 gr. magere varkenslappen 3.48
750 gram varkensfrikando 3,78
750 gr. saucijzen of braadworst 2,48

Heerlijk lamsvlees
500 gram bout z.b 2,65
500 gram magere lappen 2,45
500 gram karbonaden L,68

Voor de boterham
100 gram ham ea
100 gr. boterh.worst, samen 79

maandag en dinsdag
250 gram héél malse
biefstuk 1,65
3 stuks fricandellen 0,98
3 slavinken 0,98

Grote sortering
extra fijne vleeswaren
o.a. rauwe ham, salami, jachtworst
met knoflook, bacon, brunswijker,
hausmacher, gek. tong, gek. casse-
ler rib, theeworst, echte boereworst

' enz. enz.

200 gram vleessalade 0,68
500 gram braadkuikens 2,30
100 gram kippoulet 0,46

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Haltestraat 3, tel. 2994

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

U weet wel
hoe belangrijk het is
goed gekleed te gaan
Uw goede smaak draagt u zichtbaar in
uw kleding. Ook in herfst en winter
steekt dat nauw!

Wij brengen u een collectie
in vele variaties
en in alle prijsklassen.

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEen HERENKLEDING

KERKSTR.20 TEL:3136

VELD
voor wasmachine combi-
•naties, haarden, gasfornui-
zen, meubels, radio's en tv
Vraagt inlichtingen v
onze Velo-vertegenwoordU
ger M. Meijer van Hoefla
ken, Zeestraat 37, Zand-
voort.

a el f schilder en! t
, Losse oliegrondverf |

a ƒ 1,25 per kg.
• Ouderwetse GLANS- ]
[ VERF è ƒ 2,25 p. kg i

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKCONLAKKEN

jDutra-verfmalerijl
tN.Z. Voorburgwal 251
l Amsterdam-C., telef. j
; 243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak
kundig te plaatsen. Prima,
tuingrond bij elke hoeveel
heid.

VERSTANDIGE
HUISVROUWEN

ARTIKELEN DIE U KUNT BEWAREN: n

CQNDENSw*SUlKERb«k49
MARGARINE inblik 1.°?
ROOMBOTER inblik
MELKPOEDER
Joefto-SLCORNED BEEF bCikl??
HACHtmtfVLEES Iiterbefc99
VARKENSVLEES bKkv.a.59
COMPLMAALTUDEN v.a. 99

ootbökBlSKWIE Tf9
POEDERKOFFIE bKk
VACUUMKOFFIE bok

eek-
hoornl

VJlEEM^WUÏHüK,

bUICSlAOLIE l?5

\NONDPLEISTERS 2pakjes25
rolletjes VERBAND 25
rolletje HECHTPLEISTER 15
PAKWATTEN 95

VERSE EIEREN .
lUlGOEDKOOP/
6ROTEElEREN(w.l)1£9

EIEREN VAM •
JONGE KIPPEN

ROOMBOTER
AFEL PA

KOEKENlM

*

^rechtse
PRITS

STUKKEN

AMANDEL
SPECULAAS

CACAO
fflWMÏ

g;'ROSÉD'ANJOU

e«n lichte maar prachKge iNgn voor l
aan tafel ofomiitedrlnken jiSMEMssi

L.

tó-bebule, ^§gri
MARA&OU

«CHOCOLADE,
TABLET

LIEBIG-OXO

AROMA

ENGELS OROPS49

WOENSDAGKOOPJES «o*-
BUK...GEISHA" 2 KLADBLOC&

|2l34.VElUGH.sPeu>.
potje MOSTERD
POND VEEM iCEU-i
POND MACARONI
STROOI-BUS TAretaour 25

59

mei- l

Hftf mooiste bierglas"

49

j by iedere gulden boodschappen i

I5; "
PAKJEVJGEN 15

PAK. HOTEL1<COFF| Ê 1 r!9
2>2l

PA<6sV.HUlSHOUDZEEP 39

I DIRK VAN DEN BROEK
L IN ZANDVOORT: KERKSTRASmammmKamaa^mmmmm^

TIEN IA AR TELEVISIE!
Technisch hoogtepunt, gezellig middelpunt
In de maand oktober vele feestavonden.
PHILIPS TELEVISIE de meest moderne apparaten.

48 cm beeld ƒ 745,-
59 cm beeld ƒ 895,—

PHILIPS radio in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt, moderne vormgeving
vanaf ƒ 298,—

PHILIPS DRAAGBARE RADIOTOE-STELLEN, prachtig van toon, vanaf ƒ 108
Uw oude radio of televisie heeft inruilwaarde

Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen U gratis uit en thuis
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. —

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie
PHILIPS

PHILIPS-SPECIALIST F. H. PEN A AT
Kostverlorenstraat 7, teL 2534

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

kwaliteit, stemt ieder tot
Ziet onze etalage!

Bediening, prijs en
tevredenheid.'

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

KINDER MAILLOTS
LADY ROY JURKJES
Leuke JONGENS PYAMA'S
KOALA PYAMA'S

Lange jongensbroeken
van wollen kamgaren
SPORTKOUSEN
PRACHT BADDOEKEN

U slaagt tenslotten
Het best bij Notten
Haltestraat 59

Voorzorgzegels nemen wij aan

Herplaatsing wegens misstelling

„VESTA"
Maatschappij van Levensverzekering, ge-
vestigd Jansbuitensingel 5 te Arnhem,
roept sollicitanten op voor de functie van

agent-incasseerder
wiens taak zal bestaan uit het incasseren
van premiën, het afsluiten van verzeke-
ringen en liet voeren van eenvoudige ad-
ministratie.
Agentschap: Heemstede, Aerdenhout en
Zandvoort.
Aanvangssalaris eerste jaar ƒ 420,— per
maand bruto.
Premlevrij pensioen. Borgstorting vereist.
Alleen serieuze gegadigden dienen te sol-
liciteren.
Brieven te richten aan: J. Degenaars,
Brouwerplein 38, Hillegom, tel. 02520-6282.

Tochtband
35 cent per meter

Firma SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 297-

MONOPOLE
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 6 t/m ZONDAG 8 OKT, aanvang 8 u.
Gianna Maria Canale - Francisco Rabac

Stormloop tegen
de Saracenen

Een groots en overweldigend schouwspel, strijd
om Jeruzalem!
In kleuren en cinemascope. 14 jaar.

MAANAG 9 en DINSDAG 10 OKT,
aanvang 8 uur

Marina Petrowa - Pero Alexander

Slavinnen voor
de oriënt

Interpol in het gevaarlijke Oosten! 18 jaar.

WOENSDAG 11 en DONDERDAG 12 OKT., '
aanvang 8 uur

Vittorio Gassman - Silvana Mangano

La grande
guerra
(De oorlog 1914-1918)

De met de Gouden Leeuw bekroonde film te Ve-
netië. In cinemascope. 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 8 OKT., 2.30 uur
Een familieprogramma voor alle leeftijden.

De nieuwe Nederlandse jeugdfilm:

Avonturen van een
zigeunerjongen

*m?. 2550

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

Heerlijke, fijn gekruide speculaas 250 gr. 70 et
met amandelen 250 gr. 85 et

Roomboter speculaas j es 250 gr. 1,15 et
Gevulde speculaasstaven per stuk 1,60 et

Niet eten, maar smullen doet u van ons heerlijk krentenbrood ƒ 1,25
of een groot rosijnenbrood ƒ 1,10

Bestelt in onze winkel of bij onze verkopers!

EUte pxefe«er,= LEFFERTS wijnen en gedistilleerd
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ZAND VOORTS E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT "

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post f 7,—; buitenland f 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. Us de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Bescherming Duinlandschap schrijft de raad

UITBREIDINGSPLAN ZUID
is nagenoeg ongewijzigd gebleven

Het bestuur van de Stichting „Bescherming Duinlandschap" heeft in een schrijven
aan de gemeenteraad, gedateerd 5 oktober j.l., haar bezwaren kenbaar gemaakt
tegen het uitbreidingsplan-in-onderdelen, Plan-„Zuid", dat binnenkort door de raad
in behandeling zal worden genomen.
Het schrijven van de Stichting laten wij hier onverkort volgen.

Aan de raad der gemeente Zandvoort.
Edelachtbare dames en heren,
Tegen het nieuwe ontwerp van de partië-
le wijziging van het uitbreidingsplan-in-
onderdelen, genaamd „plan Zuid", veroor-
loven wij ons de volgende bezwaren in te
brengen.

Daar dit ontwerp nagenoeg gehjk is
aan het vorige mogen wij ter bekorting
volstaan met u in de eerste plaats onze
uitvoerige bezwaarschriften van 23 mei
1960, 20 februari 1961 en ultimo april '61
in herinnering te brengen.

Het heeft ons teleurgesteld dat met de
daarin vervatte bezwaren vrijwel geen re-
kening gehouden blijkt te zijn.

Als wijziging van enige betekenis is te
beschouwen het doen vervallen van de
mogelijkheid tot bebouwing van het ulter-
ste oostelijk gedeelte van het betrokken
auingebied, waardoor aan de bezwaren
van de Stichting „Het Huis in de Duinen"
l egemoet werd gekomen.

Wij verheugen ons met belanghebben-
den over het behoud van het vrije uitzicht
naar het Zuiden, maar wijzen er op dat
het terrein in kwestie particuliere grond
is, waartoe het publiek geen toegang
heeft.

Het streven van onze Stichting: het nog
jesterende duingebied zo veel mogelijk te
tehouden voor openbare recreatie, is dan
sok met deze concessie weinig gebaat,
want naar onze opvatting zijn de duinen
om er in te vertoeven en niet om op uit
te zien.

Hoofdzaak voor ons en de zeer velen die
onze Stichting steunen is dat in Zuid de-
finitief gereserveerd wordt een voldoend
grote strook vrije duingrond, wél afge-
paa'd en onderhouden, om de gemeente
aan deze zijde voor algehele verstening
te behoeden.

Bij de toenemende volte en drukte aan
't strand zal steeds sterker behoefte wor-
den gevoeld aan .een dergelijke, oase, van
lust in de directe omgeving van de bad-
plaats.

Verwezenlijking van dit denkbeeld ligt
r.u nog voor het grijpen, bij ongewijzigde
aanvaarding van het plan van b. en w.
is zij voor goed onmogelijk geworden.

Het argument dat de waterleidingdui-
ren aldaar in de behoefte aan ontspanning
in de vrije natuur voorzien achten wij om
voor de hand liggende redenen niet houd-
Laar en referen ons daarbij aan hetgeen
daarover opgemerkt werd in ons adres
'. an 20 februari 1961.

In het westelijk deel van het plan, te-
gen welks bebouwing onze Stichting —
c ie bepaald niet het onderste uit de Kan
'vil hebben — geen bezwaren indiende
zullen alle duinen geëgaliseerd worden. De
•vraagt rijst waarom verspreide bebouwing
van duingebied zonder voorafgaande alge-
iiele pletting wél in andere badplaatsen,
maar niet in Zandvoort mogelijk is. Ter-
wijl hier toch vroeger wel op duinhellin-
gen en -toppen villa's gebouwd werden.

Echter is dit voor ons een zaak van
recundair belang, daar bebouwde duinen
geen duinen meer zijn en voor publieke-
lijke recreatie verloren.

Het grote midden gedeelte, de aange-
wezen plaats voor een duinpark in de
riant van het Vijverpark wordt blijkens
het ontwerp totaal versnipperd door:
3 e. de reservering van terreinen voor twee

nog onbekende grote openbare gebou-
wen met bijzondere bestemming;

2e. de ontworpen vier flat gebouwen en
3e. de aanleg van de enorm brede „rand-

weg" met haaks erop noord-zuid af-
takkingen dwars door het duinterrein.

Wat er voor vrijs wandeling dan van het
nog steeds zeer mooie ongerepte duinge-

Vergaderkalender okt.-nov.
31 oktober -r- Ned. Ver. van Huisvrouwen,

afd. Zandvoort, koffie-uurtje, restaurant
Kiefer.

17 oktober — Fotokring „Zandvoort", fo-
tocollectie, Gemeenschapshuis.

24 en 25 oktober — Toneelver. „Op hoop
van zegen", toneeluitvoering, Monopole.

26 oktober — Partij v.d. Arbeid, openbare
vergadering, Gemeenschapshuis.

26 oktober — Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, schouwburgmiddag.

£7 okt. — Ned. Chr. Vrouwenbond, &£d.
Zandvoort, lezing, Jeugdhuis Herv. kerk

Cl oktober — Fotokring „Zandvoort",
workavond-vergroten, Gemeenschapshuis

8 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
koffie-uurtje, rest. Kiefer.

!* november — Comm. huish. en gezinsv.l.,
afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

14 Jiovember — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

14 november — Fotokring „Zandvooit",
lezing, Gemeenschapshuis.

25 november — Alg. Bond van Ambtena-
, ren, bijeenkomst en

Gebouw".
filmavond, „Ons

12 november Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, kienmiddag, Gemeenschapshuis.

24 november — Ned. Chr. Vrouwenbond,
lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk.

28 november — Fotokring „Zandvoort",
collectie kleurendia's, Gemeenschaps-
huis.

lied overblijft is de aanwezige kleine vij-
ver met de ten oosten er
cuintop.

van gelegen

Het is ons inziens voor de vestiging van
bedoelde openbare gebouwen, noch voor
de geprojecteerde flatgebouwen een ver-
riste dat deze juist hier en niet meer
west- of oostwaarts, waar ruimte in over-
vloed aanwezig is, gesticht worden, terwijl
het anderzijds voor een eventueel duin-
park een belangrijke zaak is, dat het niet
al te ver uit het middelpunt ligt en de vij-
ver als centraal punt heeft.

Wij achten ons ontslagen van de plicht
om wederom te betogen dat bij aanvaar-
aing van het onderhavige bebouwings-
plan het probleem van het lenigen der
plaatselijke woningnood niet nader tot
zijn oplossing wordt gebracht. Met nadruk
mogen wij u wijzen op hetgeen hierom-
trent ,werd opgemerkt in ons adres van
20 februari 1961.

Ook als men de woningschaarste in na-
Lionaal verband wenst te zien bedenke
men dat volgens officiële verklaringen
aan de algemene abnormale woningnood
binnen enkele jaren een einde zal zijn ge-
komen. Daarentegen klinkt de roep om
behoud van recreatieterrein allerwegen
steeds luider.

Wij blijven dan ook pleiten voor het
stichten van een tweede duinpark in het
zuiden der gemeente, waar de jeugd vei-
l'g kan spelen, de duinflora en -fauna be-
houden blijft en rustzoekenden en herstel-
lenden op drukke dagen een wijkplaats
vinden.

Wij hebben de eer de bijzondere ean-
«Jacht van de raad te vragen voor wat
hier op het spel staat voor de huidige en
toekomstige generaties.

Namens het bestuur van de Stichting
Bescherming Duinlandschap,
(w.g.) L. N. Zwaan, voorzitter
(w.g.) H. G. Gerke, secretaris.

Vergadering ZHV
De Zandvoortse Handelsvereniging zal het
winterseizoen openen met een buitengewo-
ne ledenvergadering op donderdag 12 ok-
tober in de vergaderzaal van bodega Pe-
trovitch aan de Kerkstraat. Op de agenda
staan'o.m. het uitgeven van een reklsme-
boekjé door de Zandvoortse winkeliers en
mededelingen over de dit jaar te voeren
Sint Nicolaas-actie.

Wervingsactie gesloten
Zaterdag 7 oktober werd de onlangs geor-
ganiseerde wervingsactie voor het korps
i eserve-gemeente-politie beëindigd. De or-
ganisatoren zijn niet ontevreden. Het aan-
tal aanmeldingen maakt het waarschijn-
Iijk dat het korps tegen het einde van het
jaar voltallig zal zijn.

Kinderpostzegelactie
Vandaag is de kinderpostzegelactie 1961,
waarvan de opbrengst ten goede komt
aan de honderden kindertehuizen in ons
land, gestart. Aan deze actie, die verleden
jaar het imponerende bedrag van 2'/3 mil-
joen gulden opleverde, werken 600.000
schoolkinderen mee, gewapend met bestel-
enveloppen en balpunt.

Za bellen aan bij de 2.700.000 huisdeu-
ren die ons land telt; daar kunnen al die
huisdeuren vast op rekenen — geen een
wordt er overgeslagen.

Ze verkopen niets — ze vragen alleen
„hoeveel zakjes kinderzegels en hoeveel
mapjes prentbriefkaarten wilt u bestel-
len?"

Natuurlijk vertellen ze wat er in een
iakje kinderzegels zit: 8 kinderzegels van
12 + 9 et en 4 kinderzegels van 4 + 4 et.
Zo'n zakje kost twee gulden.

Van die twee gulden is ƒ 1,12 de gawo-
ne frankeerwaarcie van de postzegels en
de 88 cent die u méér betaalt is uw bljdra-
ge „voor het kind". Dan laten ze u ook
het plaatje op hun bestelenveloppe lien,
iodat u een keus uit de vier verschillende
mapjes prentbriefkaarten kunt maken.

Weet u hoeveel en wat u wilt hebben,
dan wordt uw bestelling nauwkeurig ge-
uoteerd en u krijgt een zegeltje om op
deur of raam te plakken. De kinderen ne-
men dus nog géén geld aan. U betaalt pas
wanneer de jongelui het bestelde komen
afleveren — dat zal op of even na 13 no-
vember a.s. zijn.

begrotingstekort van rond ƒ 375.000

B. en W. WILLEN ADVIES
van raadscommissies vragen

7oals wij reeds in ons nummer van dinsdag 3 oktober j.l. hebben vermeld is het te-
kort op de gemeentebegroting voor het Komende jaar geraamd op rond ƒ 375.000.
In de toelichting op de begroting schrijft het college dat de tekorten van de laatste
jaren een waarschuwingssein vormen op het gebied van de gemeentelijke financiën.

Zelfs de stoutste optimisten zullen niet aannemen, schrijven B. en W., dat deze
iekorten door een subjectieve uitkering uit het gemeentefond zullen worden ge-
sanrerd. Het college wil het advies inwinren van de diverse raadscommissies om fle
uitgaven en inkomsten van de gemeente zoveel mogelijk in evenwicht te brengen.

De normbedragen voor de berekening van
de rijksvergoedingen voor de gemeente-
politie zullen zeer binnenkort worden ner-
?ien met ingang met l januari 1958. Re-
kening houdende met de nieuwe normver-
goeding en met een extra rijksuitkering
voor 1962 wordt het nadelig verschil tus-
sen de kosten van de Zandvoortse ge-
:neentepolitie (f 608.107) en de inkomsten
'ƒ573.430) geraamd op ƒ 34.677.

De bijdrage aan de kring Haarlem van
de Bescherming Bevolking wordt geraamd
op ƒ 5075,—.

Lustrumrit van de P AC

Auto's uit het verleden
slaagden glansrijk voor het herexamen

De Pionier Automobielen Club is nog jong — de PAC viert dit jaar het eerste lus-
tium — maar waarmee de leden zich met toewijding en overgave bezig houden telt
reeds een respectabel aantal jaren: de beginperiode van de auto.
Met zorg en liefde omringen de clubleden de automobielen die omstreeks de eeuw-
wisseling op de weg verschenen en waarvan onze grootouders zeiden „dat het
bloed hen in de aderen stolde wanneer de vervaarlijke monsters in zicht kwamen".

De auto uit 1900 en het begin van de
twintiger jaren, die met een snelheid van
20 of 30 km per uur over de straat kroop
en de eerzame wandelaar de schrik op het
üjf joeg, roept niet alleen bij de verza-
melaar, maar ook bij het publiek een
tedere en romantische--stemming op. Dit
bleek wel uit de grote belangstelling voor
de j.l. zondag gehouden jubileumrit van
de PAC, waaraan historische auto's uit
vijf verschillende landen deelnamen.

Langs de route van "Utrecht naar Zand-
voort stonden of zaten honderden men-
sen geduldig te wachten op het ogenblik,
dat het verleden puffend en zuchtend
voorbij zou rollen. Het wachten was de
moeite waard en werd ruimschoots beloond.

Zelf zijn wij geneigd bij het zien van de
oude auto zijn nakomelingen veel te ver-
geven. Maar -wanneer zo'n in chroom ver-
pakt monster anno 1961 op ons afschiet,
dan verbleken ook wij, evenals de voet-
ganger uit 1911. Met de techniek kun je
je alleen maar verzoenen wanneer deze
vergrijsd is. Daarom is de bejaarde auto
waarschijnlijk zo sympathiek.

's Morgens om tien uur waren de wa-
gens met hun belijders in Utrecht gestart
iu de hoop Zandvoort te bereiken. Want

daarin is de charme van het oud worden
voor een groot deel gelegen, je rekent er
niet meer op, je hoopt alleen.

Voor de meeste deelnemers is die hoop,
het pleit voor de techniek van de auto en
met minder voor de goede zorgen van de
eigenaars, in vervulling gegaan. Tussen
half twee en drie uur trok de karavaan,
hortend en stotend maar ook gracieus en
roepel, de badplaats binnen.

Op het circuit — het eindpunt van( de
lit — bewezen de antieke auto's dat zij
i-a de lange tocht nog in staat waren een
korte klassementsproef af te leggen.

Met een opvallend gemak hebben de
193 deelnemende auto's het voorgeschre-
ven „herexamen" afgelegd. Een paar wa-
gens hadden een zacht zetje nodig als zij
achteruit moesten rijden. Zij waren dan
ook al erg oud. Tijdgenoten van koningin
Victoria en keizer Wilhelm III.

Na afloop van de proeven reden ' de
auto's, waardig en baardig, een rondje
ever het circuit. Er lag iets triomfante-
Jijks in hun geraas en gesputter. Maar het
klonk tevens als een waarschuwing het
verleden niet al te vlug in slopershanden
te leggen en het nieuwe als het alleen za-
ligmakende te omhelzen.

Jé&t fauüvuit fa
groeit de overheid boven het hoofd

halen en een kwartier na het ledigen is.
Bovendien heeft niet iedereen een klok en
niet iedereen woont in de nabijheid van
een kerktoren (met klok) waarbij men
overigens maar moet raden of het uur-
werk wel gelijk loopt.

Stel voorts, dat de hoofdbewoner van
„enig perceel" z'n werkzaamheden buiten

' . . _ . . ... , . Zandvoort heeft, dat zijn kinderen naarOmdat het Rijk onze financiën regelt en moeten gaan betalen, vindt ze niet erg en school f naar hun we
j
rk zij dat zljn

voor dit doel enig geld beschikbaar stelt, dat iemand, die 21 emmers heeft, ƒ 3,- vrouw het moment dat de vuimisem-
moeten wij, die de Zandvoortse gemeen- neertelt per emmer, schokt haar ook niet, mers w<£den geiedigd, naar de tandarts,
chap vormen, een soort compensatie Ie- maar dat ze gaan verordineren hoe je je de buurvrouw of de schoonheidsspecialiste
veren om de duiten op tafel te brengen. vuil moet aanbieden, vindt ze onaange- j Dan js het haar onmogeliik te voldoen
Dat vind ik een onplezierige methode, die naam. Het gebruik van uniforme emmers aan het eerste deel Van dit artikel Stel
bij voorbaat een spontane dankbetuiging acht ze wel juist, omdat ze zin voor orde ook no een dat de faimUe de hel; d
aan het Rijk m de kiem smoort! en netheid heeft, daarentegen wringt ze afwezig

6
 ia naar aanieiding van een fa-

Bo,wil ik ook helpen. Als 't met het zich onder artikel 2 van de verordening, miUefe°st een bruiloft, een verdeling van
geld van een andere gaat. Dit maar even waarin staat dat de vuilnisemmers met een erfenjs een verre verjaardag en u
ter zijde, vrienden. De zaken, waar het eerder ter lediging mogen worden neer- zu,t inzien 'dat dan aan het gehele artikel
vandaag om gaat, zijn gewichtiger. gezet dan een kwartier voor het ophalen niet kan worden voldaan. De emmers

Wo, moeten hier m Zandvoort in het en dat zrj uiterlijk na een kwartier na staan dan tot ,g avonds laat braaf buiten,
vervolg gaan betalen voor het ophalen het ledigen, moeten worden bmnenge- zonder dat hier ke is van schuldige
van ons huisvuil. De dames en de heren haald. Dit geeft maar aanleiding tot ge- naiatigheid of kwaadwilligheid
hebben zich tijdens de laatst gehouden harrewar, zegt tante. En ik moet haar En dan volgt artikel 7 dat wel zo'n
raadsvergadering ijverig op dit vuile daarin gelijk geven. Dit artikel is naar beetie de deu= dichl doe£. overtreding
zaakje, geworpen en ik moet zeggen, er mijn mening een schending van het ge- van'enige bepaling van deze verordening
kwamen verstandige dingen uit de bus, meenschapsgevoel, dat ieder mens is ran- wordt J|straf£ me| een. geidboete van ten
c.q. vuilnisemmer. Tegelijk met de invoe- geboren. Met andere woorden: het is een hoOEst(f ƒ 300 of hechtenis van ten Inog-
ring van een emmer-tarief, heeft het ge- tegeu-natuurlijk artikel. Want wat ge- ste

fa
twee maanden". (Toe maar, of je een

meentebestuur een verordening op het op- beurt er? vuilnisemmer leeg gooit).
halen, yan huisvuil en het gebruik van Niet iedereen kan klok kijken. Dus de- K} k vrienden deréeliike woorden
uniforme vuilnisemmers in elkaar getim- ze categorie mensen is niet bij machte schokk'en de mens' en zyn vertrouwen in

te bepalen wat een kwartier voor het op- de cverheid. Het is best mogelijk dat demeid.
Vrienden, gelooft mij: het was een

meesterlijk en dikwijls ijselijk spannend
debat.'. Er werden nogal wat emmers heen
en weer geschoven voor het voorstel
werd aangenomen en een van de heren
trok zelfs de juridische houdbaarheid van
de reinigingsrechten in twijfel. Dat gaat
te ver, vrienden, dat zult u met me eens
zijn. Waar blijven we, als wij alle dingen,
die wij ontmoeten in dit leven, op hun
judidische waarde gaan schatten. We
hebben natuurlijk een veel ruimere blik
nodig om er uit te komen. En als je dat
doer. ,kóm je er ook uit.

Inmiddels is tante Agaat niet best te
spreken over 't een en ander. Zij zegt —
niet op juridische, maar op humanitaire
gronden — dat de verordening een brute
ingreep in de menselijke waardigheid en
een inbreuk op de vrijheid van de mens
is. Als tante zoiets zegt, moet je er over
nadenken, want in de meeste gevallen
heeft ze gelijk. Dat wij ƒ 6,— per emmer daar komt de vuilnisman

hoeveelheid vuil de overheid boven het
hoofd groeit en dat de kosten van het op-
halen stijgen. We willen best betalen voor
een emmer, maar we moeten niet in de
ge/angenis terecht komen als onze em-
mer een half uur voor het ledigen buiten
staat of zich nog op ons trottoir bevindt
als de zon onder gaat. Deze dingen schep-
pen een sfeer van onbehagen en onrust
ondei de mensen.

Inderdaad ben ik eens op een avond 'om
een uur of twaalf gestruikeld over de em-
mer van m'n buurman, maar ik zou niet
durven beweren dat die man dan maar
op de bon of in de bak moet worden ge-
sllngerd. Ik heb dit geval op m'n eigen
manier opgelost. Ik heb de emmer een
trap gegeven, zodat het ding acht perce-
len verder in de goot terecht kwam. Waar-
door ik waarschijnlijk mede-schuldig aan
overtreding van art. 2 ben geworden.

BARTJE

Wat de bouw van de woningwetwonin-
gen betreft verklaren b. en w. dat deze
nog altijd veel vertraging ondervindt.
Niettemin bestaat de verwachting, dat in
A962 aan 101 gezinnen een woning zal
kunnen worden aangeboden, dit aantal is
n.l. thans in aanbouw, dank zij de aktivi-
teiten van de woningbouwvereniging „Een-
aracht maakt macht".

De toenemende stroom van bezoekers
aan de badplaats, die per auto komen,
i.oodzaakte het college een oplossing te
roeken voor de steeds nijpender wordende
xraag naar parkeerruimte. Daarom wer-
tien een tweetal voorstellen voor aanleg
\an een parkeerterrein aan de Vondellaan
en de Parallelweg bij de raad ingediend.
(Deze voorstellen zijn inmiddels door de
laad aanvaard - red.)

De verwachting bestaat, dat deze terrei-
nen zonder finaiiciële offers van de ge-
rneente kunnen worden aangelegd en ge-
oxploiteerd. Enkele bestaande parkeerter-
reinen werden in dit jaar verpacht en b.
en w. zijn voornemens, op deze ingeslagen
weg voort te gaan, omdat het redelijk
moet worden geacht, dat parkeerterreinen
die voor het overgrote deel in gebruik zijn
bij hen, die buiten de gemeente wonen,
voor het grootste deel door deze gebrui-
Kers worden betaald, in -de vorm van een
p arkeer-bijdrage in de kosten van aanleg
en onderhoud.

Door de stijging van de algemene on-
kosten voor het onderhoud van de be-
graafplaats is een wanverhouding ont-
staan tussen kosten en opbrengsten. De
inkomsten uit de begraafrechten worden
voor 1962 geraamd op ƒ 21.000 en de KOS-
ten van de begraafplaats op ƒ 49.973. Een
\erhoging van de begraafrechten achten b.
en w. dan ook onvermijdelijk en een des-
betreffend voorstel kan door de raad bin-
nenkort worden verwacht.

Daar de kosten van de reinigingsdienst
een belangrijke stijging vertonen, n.l. van
ƒ 198,58 in 1961 tot ƒ 252.359 in 1962,
hoofdzakelijk ontstaan door verhoging van
oosten van de huisvuilophaaldienst, het
vegen van straten en wegen en de exploi-
tatie van de riolering, achten b. en w., me-
oe gelet op de verhoging van uitgaven
voor het aanleggen en onderhouden van
ttraten, de straatverlichting enz. een ver-
noging van de straatbelasting onvermijde-
Ujk.

Niettegenstaande het feit dat de kosten
van de strandexploiatie worden geraamd
op ƒ 85.573 en de inkomsten op ƒ 118.300,
vragen b. en w. zich af, of de vraag niet
gewettigd is, dat bepaalde bronnen van
inkomsten uit de strandexploiatie wat rij-
ker dienen te gaan vloeien. Men wijst er
op, dat de gemeente zich vele uitgaven
getroost voor voorzieningen in het dorp,
welke met het strandbezoek in verband
&taan. Als voorbeelden worden genoemd
de verkeersmaatregelen en 't extra schoon-
houden van straten en pleinen.

De winst van het waterbedrijf wordt
voor 1962 geraamd op ƒ 53.144 bij een
verbruik van 685.000 m3. De uitbreiding
van de waterwinning kon tot heden nog
niet plaats vinden, daar de goedkeuring
fngevolge de Grondwaterwet voor het ma-
ken van nieuwe bronnen nog niet werd ver-
Uregen. Overleg zal worden gepleegd met
de omliggende gemeentebesturen, teneinde
de mogelijkheid te bestuderen om de wa-
lerleiding te koppelen, opdat, indien gedu-
rende 't zomerseizoen een tekort aan wa-
ter zou dreigen te ontstaan, de voorraad
?ou kunnen worden aangevuld door aan-
koop van water van de omliggende ge-
meenten.

De situatie bij het gemeentelijk badbe-
cirijf ligt thans zó, dat de gemeente elk
genoten bad subsidieert met een bedrag
\an 22 cent. Een verhoging van het tarief
wordt nader in overweging genomen, ter-
wijl men van oordeel is, dat het tijdstip
v/aarop dit bedrijf zou kunnen worden ge-
likwideerd, wellicht verhaast zou kunnen
worden door een intensieve propaganda
t oor het gebruik van keuken-geiser en in-
Klapbare douches.

Het schuldrestant zal per l januari '62
ƒ 17.154.000 bedragen. De schuld per in-
voner bedraagt dan per 31 december 1961
ƒ 407 tegen ƒ 328 in 1960 en ƒ 243 in '55.
De stijging van deze schuld houdt vol-
gens b. en w. voor het grootste deel ver-
Vand met de stichting van de rioolwater-
zuiveringsinstallatie, de woningbouw en
de scholenbouw.

Verkeersongevallen
In de nacht van zaterdag op zondag reed
omstreeks kwart over twaalf een 25-
jarige inwoner uit Bloemendaal op de Bou-
levard Barnaart met zijn auto tegen drie
geparkeerde auto's. De wagens werden
•vrij zwaar beschadigd. De bestuurder, die
cnder invloed van sterke drank verkeerde,
werd door de politie aangehouden.

Zondagmiddag vond op de hoek van de
Langelaan en de Bentveldsweg een bot-
ting plaats tussen twee auto's. Beide
voertuigen werden licht beschadigd.



VOETBAL

Emotie kreeg de overhand
in ontmoeting tussen Zandvoortmeeuwen en Schoten

Een ontmoeting tussen de voetbalteams van Zandvoortmeeuwen en Schoten wordt
coor de supporters van beide verenigingen altijd met bijzondere spanning tegemoet
gezien. '
Schoten heeft sinds jaren niet van Zandvoort kunnen winnen en de elftallen zijn
'ijdens de wedstrijd dan ook extra geladen. Een geladenheid die wel eens op min-
der prettige en sportieve wijze een uitweg zoekt en vindt.
In de tweede helft van de ontmoeting van 3.1. zondag, kregen die emoties de over-
hand en vonden tal van incidenten plaats tuss.en de spelers. Schilpzand werd ver-
vangen door Kerkman en de linksbinnen van." Schoten moest zich met een hoofd-
wond onder doktersbehandeling stellen. Hij werd met een brancard van het veld
gedragen.

Voor dat de emotie het won van de be-
lieersing, was er spannend voetbal te zien.
Zestig seconden na de aftrap moest de
keeper van Schoten zich op de bal wer-
pen om een keihard schot van Visser te
keren. Drie minuten later moest hij cch-
ler capituleren voor een handige zet van
Oosterbaan. 1-0. Aan dit ^doelpunt hadden
Eruynzeel en Plaizief" een" werkzaam aan-
deel.

Schoten herinnerde zich de afloop van
'•oorgaande ontmoetingen en bleef niet
wachten op de Meeuwenvoorhoede. De
Haarlemmers openden een snel en bewe-
gelijk tegenoffensief dat de achterhoede
van Zandvoort zwaar op de proef stelde.
Ter Wolbeek moest verscheidene malen
handelend optreden om zijn doel schoon te
li ouden. De aanvalslime van de kustbe-
woners probeerde op zijn beurt een ope-
ning te ontdekken in de defensie van de
Tegenstanders.

In de 30e minuut werd die opening ge-
\onden en benut door Schilpzand, die met
een droog schot het leer achter keeper
Honing in de touwen joeg. 2-0.

De tweede helft van de ontmoeting
werd ontsierd door bovengenoemde inci-
denten. Van hard spel ging men over op
grof spel en toen bleek het niet meer mo-
gelijk terug te keren. Ook de scheldsrech-
ter was niet in staat de spelers tot rede
te brengen.

Tien minuten voor het einde — dat wat
rns betreft veel eerder had mogen komen
aan het vastgestelde tijdstip — scoorde
rechtsbinnen Kossen van Schoten het eer-
ste en enige doelpunt voor zijn club. Vol-
gens de toeschouwers stond hij daaroij
in buitenspelpositie.

De heftige protesten tegen dit doelpunt
verbeterde de stemming in en buiten het
\eld niet. De laatste minuten was het

Programma Hum. Verbond
De afdeling Zandvoort van het Humanis-
lisch Verbond heeft het winterprogramma
1961-1962 bekend gemaakt. Het ziet er als
volgt uit:
Vrijdag 20 oktober: -Forum-avond: drie
levensovertuigingen. R.K., Prot.-Christ. en
Humanistisch. Forum-leden: Pater Bayer,
Haarlem; ds. D. Ringnalda, Overveen; drs.
W. Holtland, Amstelveen, voorz. fed. Am-
terdam. In: Gemeenschapshuis.

Donderdag 23 november: „De mens en
zijn waardigheid'. Spreker: de heer- D.
ü'Angremond, Amstelveen, geestelijke
raadsman voor buitenkerkelijken. In: Het
Huis in de Duinen.

Vrijdag 5 januari: „Het boek Job". Spr.
de heer P. Spigt, Amsterdam. In: Ge-
meenschapshuis:

Woensdag 14 februari: filmvoorstelling
over het werk van de Unesco. In: Het
Huis in de Duinen.
-.Donderdag 15 maart: .Onderlinge praat-
avond. In: Gemeenschapshuis.

Vrijdag 13 april: „Geloof en bijgeloof".
Spr. de heer P. W. v.d. Vliet, Amsterdam,
redactielid „Mens en wereld".
In: Gemeenschapshuis.

Woensdag 9 mei: onderlinge praat-
r.vond. Gemeenschapshuis.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans:
Gregor - Stad zonder medelijden.
Kortooms - Deze jonge man.
Limburg - De geheimzinnige vlam.
Visser-Roosendaal - Omnibus.
Hersey - A single pebble.
Gide - Isabelle.
O ntwikkelingslectuur
Alles wat u weten wil, een encyclo-

pedisch compendium. 1961.
Franco - Uit de wondere wereld der die-

ren. 1960.
Gazenbeek - Dolend langs eenzame paden.
Gernet - Zo leefden de Chinezen, aan de

vooravond van de inval der Mongolen
(1250-1276). 1961.

Lerner - My fair lady. 1958.
falooff - De wegwijzer voor de beleg-

ger. 1960.

voetbalspel vrijwel geheel van het terrein
verdwenen en stonden spelers en toe-
j>chruwers als kemphanen tegenover el-
kaar.

]Neen, vreugde bracht deze 2-1 overwin-
ning niet.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De' stand, in afdeling West,
luidt thans:
Zieeburgia 5 3 2
Amsvorde 5 2 3
Watergraafsmeer 3 3 0
Zandvoortmeeuwen 5 2 2
TYBB
Baarn
Aalsmeer
Schoten
JS.V
HBC
RKAVIC
Celeritudo

2e klasse B,

O
O 7
O 6

5 1 3
4 1 2
5 1 2
5 1 2
5 l 2
4 0 3
5 1 1
5 1 0

8 10- 5
9- 5
9- 4

l 6 10- 8
1 5 11- 7
1 4 7 — 5
2 4 15—18
2 4 7—12
2 4 2— 9
l 3 5— 7
3 3 11—11
4 2 5—10

Bijeenkomst ZRB
Tijdens de j.l. vrijdag in hotel_JCeur ge-
houden algemene vergadering" jan ̂ Je ZRB
gingen de leden akkoord "'met een
voorstel van het Rampenfonds, de red-
dingspo^t Ernst Brokmeier van de ge-
meente aap. te kopen. Het Rampenfonds
is bereid voor deze aankoop een bedrag
van ƒ 5600 bij te dragen op voorwaarde
dat de brigade ƒ 4000 fourneert. Met het
gemeentebestuur zal thans nader over-
ieg worden gepleegd.

Voor de EHBO-cursus onder leiding van
dokter Zwerver melden zich twintig leden
aan. In de feestcommissie, die het veertig-
jarig Z.R.B.-jubileum moet voorberei-
den, werden benoemd mej. S. Bos en de
heren C. Luttik en G. Klein. .

Na behandeling van de agenda werden
eniye filmpjes vertoond, o.m. over de on-
derlinge roeiwedslrijden, die in september
j.l. werden georganiseerd.

Sparen in Zandvoort
In.Ie maand september werd bij het PTT-
kantoor in Zandvoort een bedrag irige-
!egd van ƒ 135.184,08 en uitbetaald een
ledrag van ƒ 120.238,15.

T.V. groeit minder snel
Op l oktober waren er bij de Dienst Luis-
ter- en Kijkgelden 966.727 televisietoestel-
len geregistreerd tegen 950.223 op l 'sep.
tember j.l.

In de eerste negen maanden van 1961
was de stijging 8 % groter dan in de over-
eenkomstige periode van 1960.

In het eerste kwartaal van 1961 bedroeg
deze stijging 20,2 %; in het tweede kwar-
taal slechts 6,2 %.

De stijging in het 3e kwartaal bleef -net
6,6 % ten achter bij die van 1960.

SITUATIE ARBEIDSMARKT
vrijwel ongewijzigd

In september daalde de geregistreerde arbeidsreserve van mannen van 22.641 tot
21.573. De bezetting van de aanvullende werken daalde van 1.630 tot 1.312. Het
aantal ingeschreven werklozen bedraagt thans 20.261 (vorige maand: 21.011).

Het voor seizoen gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arbeidsreserve steeg
met 3.000 en bedraagt thans 37.000. Voor een deel hangt deze stijging samen met
het gunstige septemberweer, waardoor de oogstwerkzaamheden met minder extra
arbeidskrachten dan in andere jaren konden worden uitgevoerd.

Het aantal openstaande aanvragen van
mannen daalde van 91.998 tot 86.735.

De daling van de geregistreerde arbelds-
reserve moet behalve aan het seizoen wor-
den toegeschreven aan de opneming van
jeugdigen. De oogstwerkzaamheden, zoals
het rooien van aardappelen en suikerbie-
ten en de pluk van hard fruit, zijn in sep-
terhber nog in volle gang, terwijl de sui-
kerfabrieken eind september beginnen met
hun jaarlijkse campagne.

De afloop van de seizoenbedrijvigheid
in 'de hotelbedrijven deed aan de andere
kant het aanbod van Horecapersoneel aan-
ziehlijk toenemen.

De daling van de vraag naar mannelijke
arbeidskrachten hangt voornamelijk samen
met het feit dat aan een groot deel van de
vraag naar arbeidskrachten werd voldaan
door opneming van jeugdigen in het ar-
beidsproces.

Ondanks het feit, dat het voor seizoen
gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde
arbeidsreserve enigszins is gestegen, zijn
geen sectoren in'het bedrijfsleven aan te
wijzen, waar een vermindering van tekor-
ten aan arbeidskrachten heeft plaatsge-
voriden. Zo duurt de spanning in de me-
taalnijverheid en in'de bouwnijverheid on-
verminderd voort. i

De seizoenwerkloosheid steeg voorname-
lijk als gevolg van de afloop van het toe-
ristenseizoen. De daling van de wrijving's-
werkloosheid moet toegeschreven worden
aan plaatsing van jeugdige personen. De
structuurwerkloosheid daalde als gevolg
van de seizoenwerkzaamheden in de land-
bouw.

De stijging van de werkloosheid onder
de vrouwen met rond 350, is toe te schrij-
ven aan seizoenfactoren. Het tekort aan

Zandvoortse Bridgeclub
De eerste competitiewedstrijd van de
Zandvoortse Bridgeclub is achter de rug.

In de A-lijn staat het dameskoppel
Brossois-van Dartelen met 61,31% boven-
aan. De tweede plaats was voor mevr.
Spoelder-heer Jongbloed met 56,55%.

In de B-lijn werd het dameskoppel Bos-
Kerkman met 60,42% eerste, in de C-lijn
de i'am. Rienstra met 57,14% en in de D-
Ujn het dameskoppel Stor-Vulsma met
61,31%.

vrouwelijke arbeidskrachten blijft even-
wel onverminderd groot.

De situatie op de,arbeidsmarkt in cijfers
ziet er als volgt uit:

aug. sept.
20.261Werkloze mannen 21,011

(w.v. op ociale werkvoor-
zieningsobjecten (8.852 _, (8.914)

Op aanvullende werken
werkzaam 1.630 1.312

Geregistreerde arbeidsres. 22.641 21.573
Werkloze vrouwen 4.923 5.274
(w.v. op sociale werkvoor-

zieningsobjecten) ... (677) (674)
Openstaande aanvragen

Mannen 91.998 86.735
Vrouwen 43.899 41.414

Administratiekantoor
B. Polak

Accountancy Belastingen
H. de Grootstraat 25, telef. 2282

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding •
2345 Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogëbedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,Jlinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Strijd tegen de honger
Beroep' op Nederlandse volk

In de week van 23 tot 29 oktober, waarin de dag van de Verenigde Naties valt, zal
de Anti-Honger-Actie door middel-van een nationale inzameling een krachtig beroep
op ons volk doen om opnieuw een royale bijdrage voor dit zo belangrijke doel te
geven. Overal in het land zullen comité's collecten organiseren en via pers, radio

..en televisie zal aandacht voor,, deze inzameling worden gevraagd.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van
de Verenigde Naties, de FAO trekt ten
strijde tegen honger en ondervoeding en
wel door maatregelen te nemen, die- niet
slechts een tijdelijke verlichting in de
nood brengen, maar die blijvend de nonger
kunnen uitbannen. De FAO stelt daarvoor
grootse plannen op, waarvan de wereld-
omvattende Anti-Honger-Actie de uitvoe-
ring mogelijk moet maken. * -

Nederland heeft daarbij een speciale
taak gekregen, die in Afrika ligt. In ver-
scheidene Afrikaanse landen is de ypedmg
zeer eenzijdig en lijden de mensen, aan
ernstige ziekten als gevolg van tekorten
aan eiwitten, mineralen en vitamines.

Daar moet men de bevolking leren ge-
wassen te kweken, die de voeding volwaar-
dig zullen maken. .Men. wil ook leren nieu-
we landbouwmethoden toe te passen, tot
mechanisatie over te gaan, men wil haar
de betekenis duidelijk maken van zaadont-
metting, zaadverbetering, het gebruik van
kunstmest, het toepassen van ruilverkave-
ling. Men wil haar leren, hoe het voedsel
bereid moet worden. Men wil haar duide-
lijk maken, hoe ze, ook door grotere hy-
giëne, ziekten kan bestrijden en men wil
haar niet slechts met woorden maar ook
met daden helpen.

De uitvoering van deze groots opgezette
plannen vereist natuurlijk veel geld. In de
Anti-Honger-Actie wil men dat geld bij-
eenbrengen. In ons land wordt die'actie,
onder auspiciën van het Nederlande' FAO-
comité, gevoerd door de Nederlandse Or-

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de maand
oktober luidt als volgt: 1. mevr. Kraaijen-
oord 10631 p.; 2. mevr. Kooke, 9810;. 3. Jb.
Koning, 9670 p.; 4. A. Beekhuis 9661, p.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 10 okt., 8 uur: film „Slavinnen
voor de Oriënt".

Woensdag 11 en donderdag 1% okt., 8 uur:
film „La grande guerra'.

Stadsschouwburg
Woensdag 11 okt., 8 uur: Toneel Theater
met Meneer Topaze.
Donderdag 12 okt. t.m. donderdag 19 okt.,
8 uur: ABC-cabaret met Herexamen.

ganisatie voor Internationale Bijstand, de
NOVIB, in samenwerking met het UNES-
CO-Centrum Nederland en het Nederlands
Comité UNICEF. In 1960 heeft de Anti-
Honger-Actie in ons land ruim een miljoen
gulden bijeengebracht. Dat geld is in de
eerste plaats ten goede gekomen aan de
uitvoering van een graanverbeteringspio-
ject in het Midden-Oosten.

Voor het grote project in de Afrikaanse
landen (het zgn. erf gewassen- of moes-
tuinproject) zal in de a.s. najaarsinzame-
ling een startkapitaal bijeengebracht moe-
ten worden. |

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn tae-
zorgd, staan achter de naam van het schip
vermeld.
Verenigde S'taten van Amerika

ss „Noordam 12-10
Australië ss „Iberia" 10-10
Canada: ss „Rijndam" 12-10
Chili: ms „Palamedes" 11-10
Indonesië: ms „Automedon" 10-10
Suriname: ms „Oranjestad" 11-10
Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:

ms „Randfontein" 10-10
Inlichtingen betreffende de verzendings-

data van postpakketten geven de postkan-
toren.

Geslaagd voor examen
Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht sXaag-
de voor het kandidaatsexamen genees-
kunde onze plaatsgenoot H. A. C. de Vos.

Voor

familiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135

Dankbetuiging
Loodgietersbedrijf j. Boom & Zonen

Bovenstaande firma betuigt hiermede zijn
c"ank aan allen, die blijk van belangstel-
ling hebben betoond, bij de opening van
onze showroom, en bedankt allen apart,
die dat hebben bedaan door het sturen van
bloemen e.a.
Showroom Stationsstraat 17, telefoon -J460
Aanbevelend,
J. BOOM & Zn, Parallelweg 19, tel. 4422

Woningruil A'dam-o-Zandv.
Aang-eb. 2e etage. Huurpr
ƒ 11,95 p.w., 4 kamers, bad-
cel, war., balk., zolderk. en
zolder. Gevr. ongeveer de-
zelfde ruimte, hogere huur
bezwaar. Br. no. 7902 bur.
Zandv. Courant.

Amsterdam-Zandvoort
Aang. mod. 2e bovenhuis,
Bonairestr., A'dam-W., 5
kmrs, badk., huur ƒ 75,—
p.m. Gevr. huurw. in Zand-

voort of naaste omg. Br.
nr. 7801 bur. Z.Crt.

HUIS(JE) te koop gevr.
nu of later, leeg te aanv.
Voor ingezetene. Makelaar
K. C. v.d. Broek, Zandvoort.
Besch. jongeman zoekt
flinke besl. vrije KAMER,
liefst m. koud-warm wa-i
ter. Br. nr. 7802 bur. Z.C.
Wie wil mij twee ochten-
den in de week komen
HELPEN? Mevr. v.Praag,
Duindooinlaan 24, Bent-
veld, tel. 02500-42712.

HUISH. HULP gevr. in
gez. m.- 2 kl. kind., l dag
p.w. van 9 tot 3 uur.
Telefoon 3542. ^ '

HULP i.d. HUISH, gevr.
(m. of vr.) 2 , ocht. p.w.
Westerduinweg 4, telefoon
02500-42961, Bentveld.

DIRK v.d. BROEK, SUPERMARKT n.v., Zanclvoort
vraagt voor spoedige indiensttreding

mnl. of vr.
administratieve kracht

(leeftijd 18 tot 20 jaar) met minstens Mulo-Ojjiei-
ding. Aan serieuze kracht bieden wij een zelfstan-
dige, afwisselende werkkring tegen aantrekkelijke
voorwaarden. Schriftelijke sollicitaties onder vermel-
ding van referenties aan ons adres, Kerkstraat 19,
Zandvoort.

GRU YTER waeftrëcfcrme
l̂ BH • Vk .̂ •̂  • • ••• • ^^ IMÜ̂ ÜHHI 1111 ^ Geldig" van 11 t/m. 17 okt. 1961

KIPPE il
BOUILLON Sili

SOEP

—*«^^

eik 2e pakje

VOOR HALVE PRUS
Kies maar uit: kippebouillonsoep,
jyliennesoep, vermicellisoep of
rijstbouillonsoep. Stuk voor stuk
geurige „krachf'-prestaties om in

enkele minuten op tafel te toveren.

^^ggp^
elk potje of blikje

Soepballetjes

ioct

GOEDKOPER
Dat treftl Dat wordt deze week
voordeel op „soep-speciaal" met
balletjes 110 cent goedkoper. Mét

10°/okorting. Da'svoordeel op voordeel.

SUPER
ROOKWORST

25ct

GOEDKOPER
bij.aankoop van f.4,-
De Gruyter - artikelen

Zo'n sappige Gelderse, voor winter-
kosleli|ke smulschotelsl (let op 't
garantie-loodje van De Gruyter)

f| 2 pakken

É Hoorntjesmacaroni
samen cent

i GOEDKOPER
1§É Prachtig heelkokende macaroni

voor smullen op z'n Italiaans.
Tóch al voordelig nu nog goed-

koper. Profiteer zoveel keer als U wilt

De Gruyter geeft twee weken lang
als attractie

VERKEERSBORDEN
IN MINIATUUR

bij het

Snoepje van de Week
6110111

jcörtïiig. Ook bij de weekreclames

Aang.: HAARD-KACHEL.
Helmersstr. 14, na 6 uur.
AANGEBODEN: ï pers.
kapokmatras, 90 br., 2 pers.
ondersch.bedden m. schuim-

- rubbermatras, 90 br., kin-
piderbox, boekenkast, hand-

?eknoot smyrnakleed 2x3
m , mod. kaptafel, 2 zacht-
groene Luxaflex 180 hoog,
250 br en 240 lang en 160
br mod. keukentafel en 2
stoelen. Alles i.z.g.st. Tele-
foon 3143.

Lange TROUWJAPON te
koop, mt. 38. Koninginne-
weg 33, na 7 uur.
Te koop: S C O O T E R
NSU *** 150 cc, b.j. 1959,
m. duozadel, windscreen en
andere ace. lal. Bredero-
destr. 92, Zandvoort, tus-
sen 20 en 22 uur.

GEVR. SCHILDERWERK
voor binnen en buiten.
B O U T ' S schilderbedrijf
Telefoon 02500-15654.
Zandvoort tel. 2159.
Inlichtingen Haltestraat 23

. BEHANGEN EN
STOFFEREN

F. C. HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken ^MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

VELG
voor wasmachine combi-
naties, haarden, gasfornui-

—sen, meubels, radio's en tv.
Vraagt inlichtingen bij
onze Velo-vertegenwoordi-
ger M. Meijer van Hoefla-

,ken, Zeestraat 37, Zand-
voort.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
vvagens met roldak.
Thorbeckestr. 17. 'tel. 3283

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

met advertenties in de

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg l
Telefoon 2135
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A. Roland-Holst over Slauerhoff

Haard van bevrijdende onrust
Vorige week donderdag was het 25 jaar geleden dat Slauerhoff stierf. Dit feit werd
herdacht in de Hildebrandzaal van restaurant Brinkmann te Haarlem. De voorzitter
van het herdenkingscomité, de dichter A Roland-Holst, opende de bijeenkomst.

Eén man, zo begon Roland Holst, hoort er
vanavond zeker niet bij. Die man heet
Slauerhoff. Hij zou zich zeer onwennig
hebben gevoeld.

Deze woorden waren een riem onder het
hart voor de SlauerhoffZie/Tiebbers, die er
niet waren,

Over het werk van Slauerhoff zei R.H.
dat men het moest zien als een haard van
bevrijdende onrust.

Via één van de beruchtste eigenschap-
pen van Slauerhoff, n.l. zijn vergaande
slordigheid, belandde R. H. bij de heer
Lekkerkerker, die na Slauerhoffs dood
een uitweg vond in diens literaire nalaten-
schap. Dat was geen gemakkelijk werk
Slauerhoff placht onleesbaar te schrijven.
Vrienden schonken hem daarom eens een
schrijfmachine. Zijn brieven echter bleven
onleesbaar. Toen R. H. hem eenmaal vroeg
hoe hij dat voor elkaar kreeg, antwoordde
S. dat hij zich daarover niet wenste uit
uit te laten.

R. H. eindigde met het voorlezen van
zijn In Memoriam Slauerhoff.

Hierna sprak Arthur Lehning, de man,
die Slauerhoffs eerste bundel eigenhandig
zette en drukte, omdat er geen uitgever
voor te vinden was.

Lehning rekende allereerst af met de
mythe, waarin Slauerhoff wordt verweten
zijn mythe van poête maudit zelf in het
leven te hebben geroepen. Die mythe is de
legende_„yan het_ misverstand; leven en
werk waren bij S. te nauw met elkaar ver-
bonden. Zonder kennis van zijn leven, zo
bewees Lehning deze stelling, verkrijgt
men nooit een juist inzicht in zijn werk.

In zijn werk, ging Lehning verder, heeft
S. het/zijn leven verbeeld, nooit verklaard.
Het werd ons niet duidelijk wat L. hier-
mee bedoelde. Een kunstenaar verklaart
zich immers door zijn verbeelding?

Zijn schrijven, kwam voort uit de nood-
zaak zich te verwerkelijken tegen de we-
reld die hem trachtte te conformeren. Zijn
werk is een nee! nee! nee! Slauerhoff had
de moed de tegenstrijdigheden te leven die
ieder mens in zich draagt.

Hij haatte Nederland, het land van het
vergulde midden. S. Vergeleek in een brief
aan L. Nederland met een roggebrood:
zwaar, substantieel en degelijk, maar niet
gracieus. China en. Spanje waren volgens
hem de landen met de grootste beschaving.

Lehning besloot met te zeggen dat
Slauerhoff de romantiek nooit gebruikte
om aan het heden te ontkomen en te
vluchten in het verleden of in een meta-
fysica. Zijn geluk zocht hij niet in de he-
mel of op de Elysische velden. Voor hem
moest het Eldorado op aarde zijn.

Door dr. J. Hulsker, voorzitter van het
vlijtige Letterkundig Museum, werd de
tentoonstelling die een overzicht geeft van
Slauerhoffs leven, geopend. De tentoon-
stelling kan men beschouwen als een ver-
groting van Schrijvers Prentenboek, welke
serie wordt uitgegeven door de Bezige Bij.

Ja, en met de romans, verhalen en gedieh-
ten als Bengaals vuur in het hoofd, ziet
men zich geconfronteerd met fragmenten
uit Slauerhoffs leven, in foto's en docu-
menten.

Men ziet Slauerhoff.
De mond: triest, spottend en sceptisch,

een Salomons mond; de ogen koud of vu-
rig, maar nooit lauw, nooit hollands.

Men ziet de boten waarmee hij de zeeën
en oceanen bevoer, naar China of Egypte,
naar Mexico of Zuid-Amerika. Men kan
Slauerhoff geografisch benaderen. China
en Egypte, waar het landschap geschapen
is naar het beeld van de tijdeloosheid en

Bijeenkomst postzegelliefhebbers
De Amsterdamse postzegelverzamelaar dr.
ir. W. Wessel heeft het plan opgevat in
Zandvoort een vereniging van postzegol-
verzamelaars op te richten. Voor dit
doel belegt hij op dinsdag 17 oktober a.s.
in hotel Meijershof een openbare vergade-
ring. Op deze bijeenkomst zal moeien blij-
ken of voor een vereniging van postzegel-
verzamelaars in Zandvoort voldoende r>e-
langstelling bestaat.

waaraan hij, de rusteloze, zich laafde;
Mexico en Zuid-Amerika, landen yol duis-
tere hartstochten, warmbloedig en aards.
Het land, dat hij zocht — Eldorado, moest
liggen tussen beide continenten.

In Nederland wil ik niet wonen, schreef
hij. Hij haatte de leefregels van het land,
de onleefbare wetten.

Op 5 oktober 1936 stierf Jan Slauerhoff.
Geen zon die die dag rouw betoonde, geen
golf die haar val even onderbrak. Alles
ging door, luisterend naar de vaste wét-
ten van hemel en aarde, de wet van afsto-
tlng en aantrekking, de wet van het leven
en de dood.

Slauerhoff was een groot dichter: hij
kende de wet.

Pakketten voor Kerst
Met het oog op een tijdige verzending van
z.g. Kerstpakketten zijn hieronder voor
enige overzeese bestemmingen (hoofdza-
kelijk emigratielanden) de data opgegeten
waarop deze pakketten bij rechtstreekse
zeepostverzending uiterlijk ter post moe-
ten zijn bezorgd, ten einde — onvoorziene
omstandigheden voorbehouden — vóór
Kerstmis te kunnen worden besteld:
Verenigde staten van Amerika 15 nov.
Australië, 24 oktober
Canada, 14 november
Ned. Antillen, 9 november
Ned. Nieuw Guinea, 12 oktober
Nieuw-Zeeland, 23 oktober
Rhodesië, 2 november
Suriname, 16 november
Zuid-Afrika, 9 november.

Omtrent de data van verzending met
niet rechtstreekse zeepostverbindingen
kunnen i.v.m. de tijd van verwerking in
de transitlanden geen inlichtingen worden
verstrekt.

Geslaagd voor examen
Mej. K. Pasman is in het Diaconessenhuis
te Haarlem geslaagd voor het diploma A
verpleegster.

Ik ging gelooven dat ik nu zou rusten,
Den winter in 't ommuurde stadje blijven,
Een huis bewonen, klare zinnen schrijven
En voor het eerst wat langer voortgekuste
Vrouwen hier bij mij hebben en, ter ruste
Met hen gegaan, lang in omhelzing blijven.
En langzaam werden mij hun willige lijven
Vertrouwd als vroeger vaak bezeilde kusten.

Zoo dacht ik zittend in mijn kamer, maar
Vannacht hoor ik den najaarsstorm aanheffen;
Het dakhout maakt als kreunend want misbaar.

Ik woon zoo ver van zee, zoo dicht bij haar;
't Storten der branding kan mij hier niet treffen.
Hoe kan ik zoo wanhopig klaar beseffen
Dat ik weer scheep zal gaan, voor 't eind van 't jaar.

JAN SLAUERHOFF

Science fiction van econoom

DE VERSPILPRODUCENTEN
Wereld van morgen nu begonnen

Verhalen, over de toekomst, de z.g. science fiction, zijn de laatste jaren bijzonder in
trek. Het is een bij uitstek Angelsaksisch genre dat zich beweegt op de grens tus-
sen literatuur en lectuur. Een grens, die in beide richtingen talloze malen wordt
overschreden.
In de beste ogenblikken sluit het toekomstverhaal aan bij de traditie van het grie-
zelverhaal, de minder goede momenten naderen dicht het peil van de beeldroman.
Niet alleen schrijvers houden zich }met toekomstbespiegelingen en -verwachtingen
bezig, ook economen werpen zich — zover hun academische waardigheid dit toe-
laat — op de wereld van morgen, „Ook hiervan vindt men de meeste en beste
voorbeelden ten westen van ons continent.

Prof. Parkinson uit Engeland, die onlangs
ons land bezocht voor een serie lezingen,
geniet op dit terrein grote bekendheid. De
Amerikaanse econoom Vance Packard die
ook hier naam heeft gemaakt met zijn
boeken „De verborgen verleiders" en „De
Statuszoekers", behoort tot een zelfde slag
mensen als prof. Parkinson. Het boek Ver-
borgen verleiders hield een min of" meer
bedekte kritiek in. op de onzin van het
huidige reclamewezen. De Statuszoekers
gaf al een meer openlijke kritiek op de
burgerlijkheid van de Amerikanen, die
hun buurman afwegen naar de auto, waar-
in hij rijdt en de hoeveelheid koelkasten,
welke hij in huis heeft staan.

Zijn nieuwe boek „The Waste Makers",
wat vrij vertaald betekent „de verspilpio-
ducenten", biedt een boeiend overzicht van
de zwakte van de Amerikaanse economie.

Packard geeft in het boek een overzicht
van het leven in de denkbeeldige toe-
komststad Cornucopia. Het valt niet moei-
lijk om te ontdekken, dat de stad ligt in
de Ver. - Staten en slechts enkele treden
verder staat dan de huidige al op hol ge-
slagen economie. Packard beschrijft met
de oppervlakkige stijl van een bohémien
de haastige samenleving van de fantasie-
gemeenschap. De huizen zijn van papier,
slijten dus snel en moeten in ongekende
hoeveelheden vervaardigd worden. De
auto's gaan hoogstens 6000 km mee en
kunnen dan naar de mestvaalt verdwij-
nen. De fabrieken werken continu, als er
geen afzet is gaan de achterdeuren open
en voeren de lopende banden alles over
een rotsrand de afgrond in. De fabrieks-
wijk is voor dit doel speciaal in bergach-
tig terrein gebouwd.

Er geldt in Cornucopia één leus: produ-
ceren, slechts de pessimisten maken er
„consumeren of sterven" van. En „merk-
waardigerwijs" is dat precies de situatie,
zoals die op het ogenblik in Amerika kan
worden beschreven. Het boek van Packard
is ook een ernstige waarschuwing aan de
Europeanen. Onze economie heeft de 'lei-
ging de Amerikaanse in alles te volgen.

De toestand in Cornucopia is slechts
een ontwikkeling van de huidige situatie.
Nu al wordt in Amerika, en in geringere
mate bij ons, de produktie op een lage
kwaliteit gehouden. Het verbruik stijgt
daardoor en automatisch kan de produktie
hoger worden. Groot is ook de rol van de
reclame, waarbij braaf gebruik wordt ge-
maakt van de ziekelijke neiging van de
mens om nsar de mode te leven. Een nei-
ging, welke overigens door de reclame Ic-
vend wordt gehouden. De auto-industrie
brengt nu al ieder jaar nieuwe modellen,
die slechts in onbelangrijke details ver-

schillen van de vorige. Toch wil ieder zo'n
nieuwe versie hebben. Sterker, want voor
grotere lagen van de bevolking, geldt dat
ook op het punt van de textiel.

De enorme produktie, die slechts door
uitbreiding in leven kan blijven, heeft een
gevaarlijke kant. Packard wijst er op, dat
de grondstoffen nutteloos worden uitge-
put, hetgeen van Amerika in plaats van

het rijkste, het armste land ter wereld
kan maken.

De spilzucht komt vooral tot uiting in
de grote hoeveelheden materiaal, die jaar-
lijks worden weggegooid. De Amerikaan
gooit jaarlijks voor ruim ƒ 1.700 aan ver-
pakkingsmiddelen weg. Daarbij zijn. nog
niet meegeteld de 750 blikjes, die ieder
gezin jaarlijks naar de vuilnishoop ver-
wijst. „Gooi het maar weg na gebruik" is
een nieuwe leuze, die, dank zij de reclame
is ingeburgerd.

Geld speelt in Packards fantasiescad
geen rol meer. Ieder heeft een krediet-
kaart voor het leven, goed voor alle inko-
pen. Maandelijks wordt van zijn salaris
wel het nodige afgehouden. Zo'n bizar
idee is dat ook al weer niet. Een grote
Amerikaanse onderneming treft op het
ogenblik voorbereidingen voor hei in. om-
loop brengen van dergelijke alles onwat-
tende kredietkaarten.

Het boek van Packard is een opper-
vlakkig relaas, geen diepgaande eciiio-
nomische studie. Dat heeft zijn voordelen,
want daardoor is het boek voor ieder 'be-
reikbaar. Gelukkig, want de gegeven
waarschuwingen zijn beslist niet zomaar
uit de lucht gegrepen. Eén blik in eigen
omgeving leert dat al.

Bevolkingsonderzoek

In januari 1962 zal opnieuw een bevol-
kingsonderzoek op de aanwezigheid van
tuberculose in Zandvoort worden gehou-
den. Mede op grond van de uitkomsten van
het laatstgehouden onderzoek is dit alles-
zins gewenst. Het onderzoek zal wederom
in een zgn. schermbeeldauto plaatsvinden.
Het voordeel bij gebruik van een scherm-
beeldauto is, dat deze op alle. gewenste
punten in de gemeente kan worden gepar-
keerd. In verband met het minder gunstige
jaargetijde zal worden getracht de wagen
steeds zodanig te plaatsen, dat de opge-
roepenen — zo nodig — in een overdekte
ruimte kunnen wachten.
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De nieuwe voetgangersregeling

Experiment en waagstuk
in het verkeer

„Be gang van een mens is vaak
een stuk van zijn karakter".

Sirius

Ook al heeft de denker Sirius bij het schrijven van dit wijze woord waarschijnlijk al-
leen het oog gehad op het fysieke aspect van de manier waarop iemand loopt —
fier, veerkrachtig, gebogen, behoedzaam, gejaagd — hij heeft niettemin een waar-
heid verkondigd die zonder meer opgaat voor de wijze waarop de mens van van-
daag aan het verkeer per pedes aposLolorum deelneemt. Voetganger-zijn is een be-
zigheid, die wij niet alleen allemaal van tijd tot tijd bedrijven, maar we doen dat
bovendien allemaal op onze eigen wijze. Met een kleine parodie op een bekende
uitlating van de Amerikaanse verkeerspsycholoog Mac Farland zou men zelfs kun-
nen zeggen: a man walks as hè lives, een mens loopt zoals hij leeft

Dit alles geldt a fortiori voor dat aspect
van het voetganger-zijn dat welhaast in
alle landen, waar de „beschaving" aan de
mate van motorisering wordt afgemeten,
tot de bottle-neck van het moderne ver-
keer is geworden: het oversteken. Het is
een bekende ervaring van mensen die veel
buiten eigen land vertoeven, dat zij al
gauw geneigd zijn de beschaving van een
volk af te meten aan de wijze waarop
men zich op de weg en met name bij het
oversteken gedraagt. Hoe dikwijls horen
wij niet: in Engeland gaat het zo stijlvol,
in Frankrijk zo geïmproviseerd. En
(komt er dan meestal achteraan) in
Nederland zo ongedisciplineerd! Is het niet
veelzeggend, dat in de enquêteformulieren,
die de Algemene Nederlandse vereniging
voor vreemdelingenverkeer ieder jaar uit-
reikt aan buitenlanders die Nederland be-
zochten, steevast weer de klacht wordt ge-
uit over de vele gevaren van het over-
steken in Nederland? Klachten van beide
„partijen". Van de voetganger over de on-
gedisciplineerde rijders, van de rijders
over de ongedisciplineerde overstekers

l november 1961 betekent in het Neder-

landse verkeersbeeld een nieuw gezichts-
en. laten wij hopen, lichtpunt: voetgangers
die zich op zebra's bevinden kunnen voort-
aan ongehinderd oversteken. Een stap die
Nederland zet, waar — terecht — jaren-
lang om geroepen is.

Wat de bescherming van de voetganger
betreft is ons land in vergelijking tot an-
dere landen ter wereld bepaald achter ge-
bleven. Tussenoplossingen als de voor ve-
len nooit duidelijk geworden tweeslachtig-
heid van wel- en niet-beschermde zeora-
paden hebben hier te lande de verkcers-
beschaving op het stuk van oversteken be-
paald niet in de hand gewerkt. Dat wordt
nu anders

Maar laten wij niet juichen voordat
daartoe werkelijk reden is. Want een wet-
telijk voorschrift alléén brengt nog geen
verkeersbeschaving. Daar is meer voor no-
dig, nl. een bij ieder van ons spontaan op-
komende bereidheid om positief aan het
welslagen van de bedoeling van de wét-
gever mee te werken. Wie op andere ter-
reinen van de menselijke samenleving de
povere resultaten ziet van het speculeren
op een dergelijke bereidheid, begrijpt dat

velen de resultaten van de nieuwe voet-
gangersregeling voorlopig sceptisch be-
kijken. Maar ook hier geldt: wie aiet
waagt wie niet wint. De nieuwe regeling
is in zekere zin een waagstuk. Want or
wordt een wissel getrokken op de bereid-
heid tot samenspel en de opofferingsge-
zindheid van het rollende en het lopende
verkeer jegens elkaar. De voetganger zal
met verstand het tijdstip van oversteken
moeten kiezen, het gemotoriseerde verkeer
en 't fietsverkeer zal 't woord van Victor
Hugo in gedachten moeten houden, dat
„de geduldige de sterkste is " Of <le
wissel die wij nu trekken gehonoreerd zal
worden met een beschaafder en veiliger
verkeer zal de tijd moeten leren. In elk
geval is het experiment belangrijk genoeg
dat ieder van ons met de beste voor-
nemens het nieuwe zebrapad betreedt.

Leerlingen opgeven

In verband met de definitieve samenstel-
ling van de klassen van de Volksmuziek-
school voor de cursus 1961-1962, wordt aan
de ouders van de leerlingen, die de cursus
willen volgen, verzocht hun kinderen zo
spoedig mogelijk op te geven bij het secre-
tariaat van de Volksmuziekschool, Raad-
huisplein 1. Het betreft hier de leerlingen
van de 3e, 4e en 5e klasse van de lagere
school.

De lessen worden dit jaar gegeven in de
Mariaschool aan. de Koninginneweg op
maandag en donderdag, dinsdag en vrijdag
van 4—5 uur.

Beter slaagt u bij
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Raadslid Brem-e in vraaggesprek

AFSCHAFFEN, DIE AUTORACES
en een andere bestemming voor het circuit

In de editie van vrijdag 6 oktober j.l. van het dagblad „Het Parool" is een vraag-
gesprek opgenomen dat één van de verslaggevers van dit blad heeft gevoerd met 't
raadslid de heer L. J. Breure, in verband met zijn voorstel een einde te maken aan
de snelheidsraces op het circuit van Zandvoort.
Wij laten dit vraaggesprek — waarin de heer Breure een nadere uiteenzetting geeft
van zijn standpunt — hier onverkort volgen.

De heer L. J. Breure, vice-voorzitter van
Touring Zandvoort, is een emotioneel den-
kend mens, die altijd zijn mening over de
dingen geeft, maar tegelijkertijd niet voor
de werkelijkheid opzij gaat. Met heftige
gebaren en trillende stem is hij een vurige
bestrijder van het kwaad van de auto-
races. „Ik zie het nog voor me. De cou-
reur kuste zijn vrouw en dochtertje, stap-
te in zijn race-wagen en vijf minuten later
was mammie weduwe en het kind een hal-
ve wees. Het is een beeld, dat ik niet meer
kwijtraak".

In de Zandvoortse gemeenteraad vcr-
oorzaakte hij grote opschudding, toen hij
als fractieleider van de WD een motie ;n-
diende, waarin b. en w. werd verzocht het
circuit van Zandvoort een andere bestem-
ming te geven.

De werkelijkheid won het echter van de
emotie in de motie. De meerderheid van
de raad was het wél met hem eens, maar
schrok terug- voor de (financiële) konse-
kwenties. Met de belofte, dat over deze
kwestie rapport zou worden uitgebracht
door de raadscommissies, moest de heer
Breure voorlopig genoegen nemen en zijn
motie intrekken.
„Ik ben zelf dus vice-voorzitter van Tou-
ring Zandvoort", een stichting, die behalve
voor het vreemdelingenverkeer ook werk-
zaam is ten behoeve van het circuit. Deze
stichting kreeg onder meer uitkeringen
om het circuit te verbeteren. Ik zat na-
mens de raad in dit orgaan en heb daar-
door verschillende races gezien. Zelf ben
ik een grote liefhebber van autorijden en
bezit een prachtige sportwagen, maar voor
wat daar gebeurt, voel ik me mede-ver-
antwoordelijk. Wanneer je eenmaal een
dodelijk ongeval hebt gezien, moet je wel
een hart van steen hebben om te zeggen:
we gaan er mee door.

Burgerlijke Stand
6 oktober-12 oktober 1961

Geboren: Jan, z.v. J. Koper en van J.
Oosterloo; Hubertus Hermanus, z.v. H. J.
P. Halewijn en van L. Paap; Carlo Adri-
aan Michel, z.v. A. Molenaar en van J. K.
Keur.

Ondertrouwd: Arie Lacroix en Jacoba
Koper; Volkert Pieter Koning en Bdelgard
Christa Kretas; Cprnelis van Weele en. E-
dith Clementine Janse; Frederik Hogewtod
en Dorothea Maria Bakkers.

Gehuwd: Dick1 van Ligten en Ilse Caro-
line Priester; Rudolf Bisenberger en Tetske
Trijntje van der Wal; Hendricus Jacob
Stuurman en Hendrika Maria Geertruida
van Staveren.

Overleden: Willem Paap, oud 69 jaar,
gehuwd met Catharina Jacoba Schrik.

Overleden buiten de gc-meente: Johannes
Kuiper, oud 53 jaar, gehuwd met Cornolia
Maria de Winter.

Geboren buiten de gemeente: Marcel
André Richard, z.v. H. L. G. van der Storm
en E. M. de Zwart; Tatjana, d.v. S. B. J.
Kietselaar en E. Leendertz; Constance \Vil-
helmina Albertine, dv. R. R. Thomson en
D. G. J. H. Bosman; Jacinthe Mariette
Thêrèse, d.v. E. J. Haverkort en M. E. /an
Dorresteyn.

Ik voelde dus aanvankelijk veel voor de
autosport, maar die ongelukken betekeu-
den voor mij de ommekeer. De artikelen,
die onlangs naar aanleiding van de ramp
van Monza o.m. in Het Parool verschenen,
hebben mij alleen maar in mijn mening
gesterkt, dat autoraces afgeschaft moeten
worden.

Bovendien: er bestaan absoluut geen
veilige circuits. Dat is een fabel. Hier in
Zandvoort zeggen ze altijd: wij hebben het
veiligste autocircuit ter wereld. Kan best
zijn, maar de mogelijkheid, dat een wa-
gen in het publiek vliegt, blijft altijd be-
staan. Nu kun je wel zeggen, dat het pu-
bliek dit dan aan zichzelf heeft te danken,
en dat het maar niét naar autoraces moet
gaan. Ik vraag me af hoe je je zou
voelen als je het circuit verlaat en er zijn
zo'n twintig doden gevallen.

Kijk, wanneer iemand hard in een race-

auto wil rijden kan je nog zeggen, aat
moet hij dan zelf weten. Als autoliefheb-
ber kan ik me trouwens best voorstellen,
dat je ergens je remmen kwijt wilt. Te-
genover autoraces ZONDER publiek zou
ik ook heel anders staan.

De gemeente Zandvoort is als eigena-
resse van 'het circuit verantwoordelijk.

Daarom is het zo jammer, dat mijn mo-
tie de mensen wat te rauw op de maag
viel, want waar de verantwoordelijkheid
ligt, ziet men nog niet goed.

De wethouder antwoordde op m'n motie, dat
de gemeente als eigenaresse van 't strand
ook verantwoordelijk zou zijn voor de ver-
drinkingsongevallen. Wanneer iemand zich
echter te ver in zee waagt, kan hij een
bekeuring oplopen. Nu, ik heb nog nooit
een procesverbaal zien opmaken tegen een
coureur, die te veel risico's nam. De verge-
lijking was dus scheef.

De beveiliging van ons circuit is even-
eens weinig zeggend. Al \s 't aantal vang-
netten nog zo groot, tegen bandbreuk,
oliepias of blokkeren van de remmen is
toch niets bestand. Op Zandvoort heb je
nog bovendien het gevaar van het publiek,
dat onder de afrastering doorkruipt om
dichter op de baan te komen.

Het beeld van die- eenzame moeder met
het kind op de arm staat mij nog té hel-
der voor de geest, dat ik mijn strijd op-
geef. Ik blijf mij verantwoordelijk voelen
voor elk ongeluk,; Jda't op Zandvoort ge-
beurt. Daarom: afschaffen die autoraces
en een andere bestemming voor het cir-
cuit.

VOORZITTER VAN Z.H.V.

Geen slecht seizoen
' voor winkeldrijvende middenstand

In de eerste vergadering van de Zandvoortse Handelsvereniging na het seizoen 1931,
die tevens een buitengewone ledenvergadering was, sprak de voorzitter, de heer H.
Hjldering, over het zomerseizoen, dat in vele opzichten voor de winkeldrijvende
middenstand geen slecht seizoen is geweest. Dit jaar, aldus de lieer Hildering, zijn er
enkele boze woorden gevallen in de dagbladpers over de z.g.islechte ontvangst van
dé badgasten in Zandvoort. -

Het was spreker opgevallen dat in de
meeste gevallen particuliere verhuurdsrs
waren .gehoord' door de verslaggevers.Vol-
gens de heer Hildering ware het beter ge-
weest indien men de moeite had genomen
bestuursleden van verenigingen of verte-
genwoordïgers van bedrijfsgroeperingen
om inlichtingen te vragen. Nu heeft ieder-
een maar zo'n beetje voor „eigen standje"
gesproken, ,waardoor de objectiviteit van
de publicaties — naar sprekers mening -
wel een beetje in het gedrang kwam.

Spreker uitte dank aan het adres van de
Evenementencommissie, die in nauwe sa-
menwerking met Touring Zandvoort, voor
een redelijk aantal genoegens had gezorgd.
Het werk werd dit jaar wel heel erg be-
moeilijkt door het ongunstige weer van de
afgelopen zomer.

Iemand had de voorzitter opmerkzaam
gemaakt op een naar vuilnis-ophaalbak-
fietsje(!) dat klaarblijkelijk door de ge-
meente in drukke tijden wordt „ingezet".
Inderdaad vond spr. dit geen gezicht!

De dank, die spr. aan eerder genoemde
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lapje.

Een raadsvergadering zake de morele verantwoordelijkheid van
heeft lael iets van een de" raad t.a.v. de gevaren die het circuit
toneelvoorstelling, waar- oplevert voor renners en toeschouwers,
bij de spelers improvi- Het prettige van ao'n gewetenskwestie
seren. nu is, dat si j slechts met „ja" of „nee"
Ze spelen goed, matig benaderd ko.n worden, of beantwoord,

of slecht, al naar gelang hun betrokken- En hoewel Karl Marx autorennen
heid, hun motivering. t>e motieven zijn „opium voor 't volk" genoemd zou hebben,
veelal geworteld in een al dan niet strakke en hoewel Paus Johannes na Monsa de
partijdoctrine, maar de interpretatie er van autosport heeft veroordeeld,

delijke mogelijkheden van de speler. antwoord geeft voor men haar inkijkt,
De woorden die dit spel „vertalen" zijn desondanks zaten op de raadsvergade-

weefspoelen, schietend van doctrine naar ring vele spelers zonder morele souffleur
interpretatie. Bij de beoordeling van een en zagen zich gedwongen af te stemmen
aldus tot stand gekomen weefsel, denkt op eigen geweten.
men in termen als: „een aardig motiefje, Mede daarom heeft de raad besloten tot
een scheef motiefje, een eerlijk motiefje, overweging. Een overweging die hopelijk
een duister motiefje" ens.

Natuurlijk herkent m en
een lapje textiel met een helder motiefje

bij bepaalde tot resultaat zal hebben.
vraagstukken — economisch bijv. of so- Want „misschien" is een onmogelijk-
ciale — neer duidelijk verwante partij- heid, misschien,
patronen. Maar er gijn zaken, waarbij in-
ttsrpreteren zo moeilijk lijkt, dat men aan-
gewezen is op zichzelf.

Allerlei symptomen van nervositeit, zo-
als adamsappelwippen, ogen draaien, kan
men dan loaarnemen, alleen dus omdat
men slechts zichzelf als naslagwerk meent
te hebben.

Uw sleutelaar zat bij de laatste raadsver-
gadering ov de publieke tribune geboeid
te kijken naar het oog gedraai en appel-
gewip tijdens en kort na het bewogen en
menselijke betoog van de heer Breure in-

commissie bracht, viel ook ten deel aan
de Twentsche Bank, die de Z.H.V. ten
dienste stond met/het verstrekken van
mededelingen omtrent de koersen van Je
buitenlandse valuta.'

Wat betreft de winkelsluiting, zijn er
stemmen opgegaan^ nu het seizoen steeds
meer wordt vervroegd en verlengd, om
kortere openstellingstijden in te voeren.
Spr. maande tot voorzichtigheid, omdat
men misschien later spijt heeft van een al
te drastische beperking. E.v. zou te berei-
ken zijn om de winkels 's zaterdags —
evenals op "de and^5ë" werkdagen — tot 10
uur 's' avo'nds open té* houden, in plaats van
tot 11 uur. Maar een eventuele wijziging
kan beslist niet van'het bestuur uitgaan.

De pier, waarover in de zomer enkele
min of meer officieuze berichten zijn ge-
lanceerd, werd door spr. ten zeerste toe-
gejuicht. Wij mogen niet bij Scheveningen
achterblijven, meende, spr. De heer Hilde-
ring geloofde dat de middenstand uit de
aanwezigheid van een pier, voordeel zou
kunnen trekken.

<•\Nadere mededelingen' omtrent een actie,
welke de samenwerkende middenstands-
verenigingen op touw gaan zetten en
waarvan een groot gedeelte ten goede komt
aan het Poliofonds, volgen nog. Tevens
hoort men ook nog 'over de Sint Nicolaas-
intocht. Die gaat beslist door Hoe, dat
is nog een punt van diepgaande besp-e-
king.

Na de pauze sprak de adjunct-secreta-
resse van de Kamer van Koophandel te
Haarlem, mej. B. Roozen, over het werk
van de K.v.K. ten behoeve van de midden-
stand. Zij schetste in een vlot betoog de
werkzaamheden van de Kamer, die op
velerlei terrein van onschatbare waarde ,is
voor de middenstanders.

Hoofdinspecteur v.d. Berg, vergezeld
door Adj. Sandberg zorgden voor een no-
vum in de vergaderingen van de Z.H.V.,
door hun geüniformeerde aanwezigheid!
Maar dit had geen grimmige betekenis, m-
tegendeel. Beide heren waren als gast aan-
wezig om eventuele vragen omtrent de bij-
zondere wetgeving (o.a. winkelsluiting) te
beantwoorden. Van deze gelegenheid tot
het stellen van vragen werd slechts door
enkelen gebruik gemaakt.
In tegenstelling tot de z.i. nogal sensatio-
nele publicaties in de dagbladpers, moest 't
Hoofdinspecteur v.d. Berg van het hart dat
— gezien de enorme drukte en gezien wat
er in Zandvoort wordt „omgezet" — be-
slist geen sprake kan zijn van excessen op
het gebied van de service-verlening. Er
hebben zich enkele gevallen van minder
goede houding en handelwijze voorgedaan,
aldus de heer v.d. Berg, maar deze zijn,
volgens deze functionaris, een te verwaar-
lozen factor in het grote geheel.

Tegen elf uur^sloot voorzitter H. Hiklo-
ring de vergadering, waarna mej. Roose i
een bloemrijke attentie van het bestuur
ten deel viel. H.W.

Opbrengst collecte
De j.l. zaterdag 7 oktober gehouden col-
lecte ten bate van de Vereniging voor
het Welzijn der Dieren heeft ƒ 1107,78 op-
gebracht.

HOOFD-
PIJN?

Bij opkomende hoofdpijn
of verkoudheid . ..

2 'ASPRO'5

Inwoners protesteren tegen
uitbreidingsplan-Zuid
Negen-en-zestig bewoners van de Frans
Zwaanstraat en omgeving hebben in ver-
band met de voorgenomen uitbreidingsplan-
nentin dit deel van de gemeente, waaraan
een groot duinterrein ten offer moet vallen,
een adres aan de gemeenteraad gericht.
De tekst van dit adres luidt als volgt:

Aan de Raad der Gemeente Zandvoort,
Edelachtbare Dames en Heren,

Ondergetekenden, allen inwoners der Ge-
meente Zandvoort, hebben met stijgende
ontsteltenis kennis genomen van de her-
ziene bebouwingsplannen van het enige
duinterrein in Zandvoort-Zuid, te weten het
terrein ten zuiden, van de Frans Zwaan-
straat en de Gort van der Lindenstraat.

Zij namen nota dat een zeer klein ge-
deelte met twee duintoppen ongerept z,al
gelaten worden, doch laten hier opnieuw
een woord van protest volgen en verzoeken
met de meeste aandrang ook dit plan niet
goed te keuren.

Hun argumenten blijven de volgende';"
Ie Het terrein in zijn geheel is nog één

van de weinige vrije duingebieden ( in
Zandvoort.

2e Het is het enige duinterrein in Zand-
voort, waar men vrij kan wandelen.
Het geplande kleine stukje duin-
terrein ligt geheel in het Oosten van
het plan.

3e Het is het ideale wandel- en speelge-
bied in de eerste plaats voor de in, de
nabijheid gelegen kleuterscholen, ter-
wijl ook andere scholen of zij al dan
niet in het bezit zijn van een eigen
speelplaats er geregeld gebruik van
maken.

4e Het is bij winderig1 en/of minder zon-
nig weer bij uitstek geschikt om 's
zomers beschutting-en vertier te vin-
den, i

5e Het terrein, zoals het nu is voorziet in
een behoefte van dat deel der bevol-
king en kinderen, die gedurende kor-
tere tijd even het duinterrein in willen
en door het te bebouwen ontneemt men
deze mogelijkheid, die niet vervangen
kan worden door maar op straat of
strand te gaan wandelen of een kaart
voor de duinen van de waterleiding te
kopen. De functie van dit vrije gebied
wordt dan geheel miskent.

6e Het zou een niet te herstellen en on-
vergefelijke fout zijn deze vrije open
plek op te offeren.

w.g. MENSO BOISSEVAIN
A. M. BAAY-ALOFS
en 67 anderen.

12 oktober 1961

Puzzelen op de fiets !
Hedenavond vindt een fietspuzzeltocht

plaats voor de leden van de beroeps- en
reservepolitie. ;

Film voor bejaarden
Woensdag 18 oktober a.s. des middags om
2 uur zal de Bejaardensociëteit „Voor An-
ker" kennis maken met „Een reis om de
wereld in 63 dagen met de Willem Ruys"
een kleurenfilm van de Rotterdamse Llbyd.
De film wordt vertoond en toegelicht door
wethouder Tates. '-

Belangstellenden, zijn hartelijk welkom.
r

Aanstelling en vertrek ,
Met ingang van 15 januari 1962 is tot

hoofdagent van politie benoemd de heer ï.
J. Huberts, momenteel hoofdagent van ge-
meentepolitie te Leeuwarden.

*
Met ingang van 16 oktober is eervol ont-

slag verleend aan de hoofdagent van ge-
meentepolitie, de heer W. C. van der Zeijs.
De heer v.d. Zeijs is benoemd tot chef van
de bedrijfsrecherche van de Bijenkorf in
Den Haag.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De burgemeester is verhinderd op woens-
dag 18 okt. a.s. zijn spreekuur te houden.

Mensen en zaken
Oud worden en jong blijven.

Het gebeurt wel eens dat mensen, over
hun kinderen sprekend, opeens peinzend
zeggen: — Ja, ja we worden oud. Merk-
waardig is dat eigenlijk, want men /.ou
met evenveel recht mogen zeggen: — VVe
moeten er voor zorgen even jong als voor-
heen met de kinderen te blijven! Want als
men zich „oud" gaat voelen in vergelijking
met de kinderen, dan ontbreekt het de vol-
wassenen aan een juist'levensinzicht. Dan
hebben ze ergens gefaald in hun poging
om gelijke tred met hun kinderen te nou-
den. Dit: gelijke tred houden wil natuur-
lijk niet zeggen dat ouders dezelfde sport-
prestaties als hun grote kinderen moeien
kunnen volbrengen. Het wil evenmin zog-
gen dat moeders zich als bakvissen moe-
ten kleden en dat vaders zich in dezeh'de
termen als hun grote knullen onder elkaar
doen, gaan uiten. Het ouderschap vraagt
veel meer geestelijke fitheid dan lichame-
lijk uithoudingsvermogen. Een jongen of '
een meisje, op de drempel van de volwas-
senheid, heeft niets aan ouders, die zich in
feite mallotig aanstellen in kleding en hou-
ding en schromelijk tekort schieten in be-
grip en aanvoelingsvermogen.

Ja, ze worden groter en ze ontwikkelen
zich, ieder op 'hun eigen manier, die zich
zo goed mogelijk jaanpast aan hun karak-
ter. Ze nemen ongelofelijk veel dingen op,
laten andere zaken, die vroeger waarde
voor hen hadden, los en doen soms min of
meer chaotisch en onevenwichtig.

Het zou op z'n minst vreemd zijn als
ouders zich hierover verontrusten. Wie is
z'n eigen leeftijd, waarin de problematiek
van het leven hem of haar heen en weer
slingerde, vergeten? En we hebben alle-
maal op de een of andere manier die pro-
blemen opgelost. Of ze laten liggen. Maar
we waren er mee bezig en we namen ons
voor onze kinderen met raad en daad bij
te staan.

Ja, dat deden we en we zagen en we zieu
het nog dat ze dikwijls een bijzonder nuch-
ter inzicht hebben, een inzicht dat vuol
ouders — ten onrechte overigens — voor
eigenwijsheid aanzien.

We moeten heus niet denken dat wij het
in onze macht hebben de kinderen onze
levensinzichten op te dringen. Dat zou
eigenwijs zijn! En in de meeste gevallen
zijn opgedrongen inzichten nogal vreemd
aan het eigen karakter, zodat een derge-
lijk mensenkind een vrij verwrongen in-
druk maakt.

Als we willen opvoeden dan moeten we
't doen zonder dat ze 't merken!

Ergens vinden ze 't prettig te weten dat
er ouders zijn, maar ze moeten er geen
last van hebben! En een al te grote mite
van bemoeizucht kwalificeren ze onbarm-
hartig als last!

Iets geheel anders is 't als kinderen — en
vooral de groteren — hun ouders opeens
nodig hebben, echt nodig hebben. Er moet
een moment zijn, waarop dit duidelijk
merkbaar is. En dan is het van geen be-
lang wie van de twee het eerst het gesprek
opent: het kind of een van de ouders. Want
het is wel duidelijk dat een openhartig
gesprek in bepaalde gevallen bijzonder
verhelderend kan werken. Als het pralen
in een sfeer van kameraadschap en onder-
ling begrip plaatsvindt.

Laten we maar gerust ouder worden.
Maar laten we tegelijkertijd jong blijvan,
zó jong, dat onze kinderen steeds kunnen
terug vallen op een vriend en een vriendin.
En dat kunnen vader en moeder zijn, on-
verschillig of ze dertig, vijftig of tachtig
jaar zijn! "

MOMUS.

ENQUÊTE OVER ZEBRA
Het NIPO heeft onlangs aan een groot aantal mannen en vrouwen uit alle lagen
van de bevolking, over heel Nederland verspreid, het volgende gevraagd:
„Binnenkort zullen de voetgangers op alle oversteekplaatsen met witte strepen, ^.g.
zebrapaden, voorrang hebben bij het oversteken. (Tot nu toe was dat alleen bij de
oranje knipperbollen het geval). Wat vindt u van deze nieuwe regeling; zullen de
voetgangers dan volgens u voldoende, ts weinig of te veel beschermd zijn?"

Mannen

Voldoende beschermd
Te weinig beschermd
Te veel beschermd ...
Geen antwoord

59
27
13
l

100
l

Vrouwen
%

63
30
4
3

100

Samen
%
61
28
9
2

100

De 28%, die vindt, dat de voetgangers dan te weinig beschermd worden, motiveert
zijn antwoord als volgt:

11% is van oordeel, dat de automobilisten geen rekening houden met voetgangers;
auto's rijden toch door.

5% Zebra's zijn op een afstand niet goed te zien; zebrapaden moeten beter
worden aangegeven, knipperbollen moeten blijven, want deze zijn goed te zien.

4% Automobilisten, brommers zijn geen „heer in>' t verkeer!?, niet iedereen is ge-
disciplineerd.

2% Auto's rijden te hard.
1% Er moeten agenten komen bij oversteekplaatsen om voldoende veiligheid te

waarborgen.
1% Knipperbollen zijn nog niet voldoende, pas stoplichten zijn voldoende.
1% De politie moet strenger optreden tegen overtreding.
1% Geen vertrouwen in de komende regeling.
3% geeft diverse antwoorden.
3% motiveert zijn antwoord niet.

32% (De optelling van de percentages is meer dan 28, omdat sommige ondervraag
den meer dan één antwoord gaven).

De 9% die van oordeel is, dat de voetgangers
noemt de volgende redenen op:

te veel beschermd zullen wordan,

3% 'Het snelverkeer ondervindt te veel hinder van de voetgangers. Men komt de
stad niet meer uit door te veel zebrapaden; voetganger kan het gehele verkeer
stilleggen.

2% De voetgangers worden minder voorzichtig, minder oplettend in het verkeer.
1% De voetgangers zullen misbruik maken van de nieuwe regeling. '
1% Stoplichten en knipperbollen zijn al voldoende, geven al veiligheid voor de

voetgangers.
1% voetgangers moeten zelf uitkijken, zijn zelf verantwoordelijk.
1% geeft diverse antwoorden.

9%



FAMILIEBERICHTEN

ARIE WILLEM SPIERS
en
EUGENIE MADELEINE BROSSOIS

hebben de eer U kennis te geven
t van hun voorgenomen huwelijk
''waarvan de voltrekkirigljzal*plaats

hebben op maandag 16 oktober a.s.
om 11.45 uur ten raadhuize te Zand-
voort.

Zandvoort, oktober 1961
Haltestraat 30
Grote Krocht 13
Receptie van 3.30—5 uur in hotel Keur,
Zeestraat.
Toekomstig adres: Leeuwerikenstraat 16/7
Zandvoort.

Op 2 oktober j.l. is overleden mijn
echtgenoot

JOHANNES KUIPER
oud 53 jaar, wonende Wilhelmina-
weg 44, Zandvoort.

Namens zijn echtgenote,
C. M. Kuiper-de Winter

De begrafenis heeft plaats gehad op
6 oktober j.l.

Gestikte dekens
140x200 snijmaat" ƒ 16,50

'• 160x200 snijmaat- ƒ 18,50
180x215 snijma'érè?' '*'• ƒ 22,50

CHENILLE SPREIEN, 'vaqa.f .'.. ƒ 14,95
Ruime sortering WOLLEN DEKENS

Alles op het gebied van de Slaapkamer.
BEDDENMAGAZIJN

W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21 - TEL. 2119 en 2501

In een wip
schoon schip !

PHILIPS STOFZUIGER,
keus uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week.
Uw oude stofzuiger heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F.H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak'.

Pracht THEEBEURZEN 7,90
STRIJKPLANK OVERTREKKEN ... 2,90
COURANTEN STANDAARDS 2,98
PLASTIC TAFELKLEED 1,65
EMAILLE KOLENKIT 3,95
PLASTIC EMMER 1.35
Verder hebben wij een' grote sortering' in
luxe en huishoudelijke artikelen, speel-
goederen, Sola-artikelen, Palatum enz. enz.
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

VOOR AL UW

uurwerken

goud en zilver

naar

H. L. C. Lansdorp
KERKSTRAAT 33 — TELEF. 2359

Sport- en Judo instituut Buchel
Zaal Hogeweg 42 - Privé 60 - Tel. 3965

ATTENTIE!!
WIJ KUNNEN NOG ENIGE LEDEN

PLAATSEN,
... zowel Jeugd als Senioren.

Damesgymn. donderd- en vrijd.midd. 2 u.
Indoortraining heren, donderdagavond 9 u.
Judoclub heren plm. 40 jr. dinsdagav. 7 u.
Jiu jitsu- en judoclub voor dames

dinsdagavond 8 u.
Jiu jitsu v.a. 15 jaar donderdagavond 8 u.
Judo meisjes 8-12 jr woensdagmiddag 4 u.
Judo senioren v.a. 17 jaar vrijdagav. 9 u.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren \ bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2161

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 13 t/m zondag 15 okt., 8 uur: film
„Koningin Zenobia, de ontembare".

Maandag 16 en dinsdag n okt., 8 uur: film
„Paspoort voor de hel".

Woensdag 18 en donderdag ,19 okt., 8 uur:
film „Betaalt gevaar".

Zondagmiddag 15 okt., 2.30 uw: film" „Het
leven is geen lolletje".

Stadsscliomuburg

Zaterdag 31 okt. en zondag 22 okt., 8 uur
Toneelgroep „Theater" niet „Speelgoed
op zolder1'.

Dinsdag 2// okt. en woensdag 25 okt., 8.15:
Toneelgroep „Ensemble" met .Ingeborg'

Donderdag 26 okt., 8 uur: Toneelgroep
„Centrum" met „Acht vrouwen".

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekorcl....'61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.
WONTNGRUIL in Zandvoort
Winkelhuis Stationsstraat
ruilen voor woonhuis.
Br.- nr. 7903 bur. Z. Crt.

Woningruil A'dam O.-Zandv.
Aangeb. 2e etage. Huurpr.
f 11,95 p.w., 4 kamers, bad-
ceï, war., balk., zolderk. en
zo}der. Gevr. ongeveer de-
zelfde ruimte, hogere huur
tot ƒ 150,— geen bezwaar

Br. nr. 7902 bur. Zv. Crt

WONINGRUIL
'Amsterdam-Zandvoort

Aang. in A'dam-West een
mod., zonn. 3e etage, bev.
woon- en zijk. m. parketvl.
3sl,k. m. str.w., keuken en

douchecel, ruime veranda,
m. uitz. op plantsoen, huur
ƒ 70,— p.m. Gevr. een wo-
ning in Zandvoort. Br. nr.
7910 bur. Zandv. our.

G A R A G E TE HUUR.
Patrijzenstraat 9, tel. 3666.

Te huur gevr voor twee
maanden: GEM. of GE-
STOFF. WOONGEL. voor
3 gr. en 3 kind. Br. nr.7911
bur.- Zandv. Cour.

Aangeb. d. alleenw. dame,
76. j.,, niet hulpbehoevend,
GEM. ZIT- en SL.KAMER
m., pension aan dame, die
in .ruil daarvoor bereid is
haar behulpz. te zijn in de
hui^h. Br. nr. 7907 Z.Crt.

WEGGELOPEN
Wie heeft ons grijs poesje
opgepakt? Gaarne ter. te
bez. Redeker, Vondell. 28b

WERKSTER GEVR. l a 2
maal p.w. van 9 tot l uur.
Alsmede HUISNAAISTER
l x per 14 dagen. Brede-
rodestraat 25, Tel. 2318.

Bezorger gevraagd
bijf „Het Parool". Zr. Dma
Brondersstraat 3, tel. 2110

BANKETBAKKERSLEER-
LING of AANK. BEDIEN-
DE GEVRAAGD.
Banketbakkerij van Stave-
ren, Zeestraat 48

Flink MEISJE gevr. van
8.30. tot l uur, ma. en do.
tot 5 u. Meerd. hulp aanw.
Hoog loon. Mevr. Beken-
kamp, Thorbeckestraat 37,
telefoon 2904.

SLIJPER EN "POLIJSTER
gevr. en JONGEN voor op-
leiding. Hoog loon. De
Valk,. Noorder Emmakade
23, Haarlem. Na 18 uur:
Wilhelminaweg 32.

JONGEMAN b.z.a. voor
winkel, melk- of brood-
wijk. Br. nr. 7909 bur. Z.C.

WERKSTER gevr. 3 ocht.
i.d. week. Telef. aanmelden
mej. .Vis, 020-246041.

Jonge vrouw vraagt TYPE-
WERK of THUISWERK
van andere aard v.d. och-
tenduren. Br. 7904 Z. Crt.

H. DE JONG, Van Lennep-
weg 27. Aannemer van

TEGELWERKEN.
Wand- en vloertegels, mo-
derne schoorsteenmantels.

Voor verse eieren
Hoenderpaik Zandvoortse-
laan! 185.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Wegens enorm succes
Nooy's kousenactie

verlengen wij deze actie
met nog één week

Ie keus GEMINDERDE NYLONS
met versterking hiel en teen ƒ 1,45

Ie keus naadloos ƒ 1,75
Verder nog tientallen soorten voorradig.
De uitgifte van NOOY's KOUSENBOEKJE
blijkt geweldig in te slaan: 10 paar kousen
in Nooy's Kousenboekje gespaard, onver-
schillig of dat nu herensokken of kinder-
kousen betreft, ontvangt U

EXTRA W % KORTING.
Dus de kous van ƒ 1,45 wordt dan

SLECHTS f 1,31
Nog nooit zag U zo'n voordelige aanbieding
Vooral Uw textiel en mode

Zie onze etalages.

Winkelruimte te huur
of jfe koop gevraagd
Br. nr. 7901 bur. Zandvoortse Courant, Achterweg 1.

Zonnekachels £12,95*
Electr. Radiatoren f 39,80

Fa. SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7, TEL. 2974

TE KOOP
Edy-Was mach'me - Erres wringer
Sharff Centrifuge alles te zamen f395,-
Cather, Karel Doormanstraat 8/5.

Frankje is troosteloos. Hij
heeft op 4 okt. zijn JUDO-
PAK VERLOREN in de
Dr. Gerkestr. om plm. l u.
Wie kan hem gelukkig ma-
ken? Rodenbecher, Dr. C.
A. Gerkestr. 143, tel. 3847.

Wie wil een meisje van
14 jr GITAARLES geven?
Moderne song. Br. ond. nr.
7906 bur. Z. Crt.

Lange TROUWJAPON te
koop, mt. 38. Koninginne-
weg 33, na 8 uur.

Te koop: SCOOTER, v. Ie
eig., km-st. 21.400, prima
onderh., pr. bill. Te bevr.
G. Brkndse, Dr. C. A. Ger-
kestraat 95zwart.

Te koop in A'dam omg.
Kinkerstr., geheel volgens
bouw- en woningtoezicht

-gerest. -WINKELHUIS met
3 bovenwoningen. Huurop-
brengst ± ƒ 3000, lasten
ƒ 373 p.j., eigen grond. Pr'.
ƒ 35.000. A. C. Busso, Fa-
zantenstraat 11, tel. 2403.

WANDELWAGENTJE m.
voetenzak aangeb.
Zandvoortselaan 28.

Te koop: prima 4-PITS
GASFORNUIS m. zijstuk-
ken en afdekplaten ƒ 50,-;
ACCORDEON, Höhner, 80
bas, in koffer ƒ 95,-.
Schoolplein 3a.

Voor uw

SCHILDERWERK
TIMMERWERK
en ONDERHOUD

v. huizen: S. Tukker, telef.
020-87594 of Zandvoort 2403

Gratis boekje
met stripverhaal voor de
kinderen, 52 afbeeldingen.
Inlichtingen:
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Eenv. doch net PENSION
GEVR. voor gepens. heer,
alg. verz., bij dame alleen
of rustig kl. gez. Br. met
prijs ond. nr. 7912 bur. v.d.
Zandv. Cour.

BLOKFLUITLES GEVR.
voor meisje van 10 jaar.
Tel. 3226.

GEVR. SCHILDERWERK
voor binnen. en buiten.
B O U T' S schilderbedrijf.
Telefoon 02500-15654.
Zandvoort telefoon 2159.
Inlichtingen Haltestraat 23

ENGELSE CONVERSA-
TIELESSEN GEVRAAGD
Br. m.' opg. cond. ond. nr.
7908 bur. Zandv. Crt.

Te koop
prachtige,- geslepen Bo-
heems glazen kroon ƒ 50,-;
kostbare Italiaanse eetka-
merlamp ƒ 40,—; prachtige
staande schemerlamp ƒ 30,-
Oranjestraat 17h, tel. 2931

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

met advertenties in de

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg l
Telefoon 2135

Stilbépan:
SHAMPOO'S
HAARCREME
HAARTONICUM, enz.

Drogisten]

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

U kunt het
toch niet

afschreeuwen.

wanneer U de goede hoe-1

danigheden van uw arti-1

kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens on
bij de

Zandvoortse Courant
'Achterweg l '

F O R U M - A V O N D
3 Levensovertuigingen:

Forum-leden:
Pater Bayer
Ds. D. Ringnalda
Drs. W. Holtland

R.K., Prot, Christ. en Humanistisch
VRIJDAG 20 OKTOBER, 8 uur

i , ,' Gemeenschapshuis, zaal 2
Toegang vrij. '

Humanistisch Verbond, Gemeenschap Zandvoort

Voor het TRIMMEN.
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Hallestrant rti.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.'
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterdag 21 okt. en
zondag 22 okt., 8 uur
Toneelgroep „Theater"

Speelgoed
op Zolder

Dinsdag 24 okt., Ab. C,
en woensda. 25 okt.,Ab. D
8.15 uur
Toneelgroep „Ensemble"

Ingeborg

Dondei d. 26 okt., 8 uur
Toneelgroep „Centrum"

Acht vrouwen

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (o.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 üg ei v.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

Gezocht tot circa 10 december a.s.

bij 3 meisjes van 5, 7 en 10 jaar, voor hele weken of
eventueel enkele dagen per week. Kennis van Engels
süel;t tot aanbeveling. De Ruyterstraat 84, Zandvoort,
tel. 4497 (afspraken zo mogelijk voor 10 of na 18 uur).

Centrifuges:
o.a. Edy, Sharff, Rulon, Miele, Bico, Erres,
AEG, Corona, Murphy Richards, naar:

Fa. SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7, TEL. 2974

Huize „STERRE DER ZEE"

vraagt vrouwelijk personeel
voor verschillende functies in vast of tijdelijk dienst-
verband.
Soll. bij de directrice, Hogeweg 82, telefoon 2594.

Zweeds stalen aanrechtbladen
uit faillissement aankoop
Afm. 223 x 57 m. 2 gootsteenbakken, onderzijde
geluidloos geïsoleerd, van ƒ 345 voor ƒ 210.
Br. nr. 7905 bur. Z. Crt., Achterweg 1.

l

DOOSJE BOOMSCHORS CHOC.
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de nieuwe
Volkswagens

de
verbeterde

Volkswagen
Compleet met verwarming

vanaf f4740.-

200

Beide van goeden huize

Volkswagen
Compleet met verwarming

vanaf f 7625.-

Prijzen al Amersfoort

Zandvoort-Bad

AUTOMOBIELBEDRIJF DAVIDS

telefoon (02507) 3825

I M P O R T V O O R N E D E R L A N D E N O V E R Z E E S E R I j K S D E L Ë N

IPON'sAUTOMOBIELHANDELN.V.- AMERSFOORT -TELEFOON 8541 (15 LIJNEN)
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Zandvoortmeeuwen
Uitslagen woensdag 4 oktober:

Zandvm. pupillen b-Zandv.m. c 3-0

Uitslagen zaterdag 7 oktober:

Kennemerland-Zandvoortmeeuwen -1-2
Tweede Jeugd-Zandvoortmeeuwen 2 3-4

Zandvoortmeeuwen 3-Telefonia 2 2-3
Zandvoortm. ads. a-Bloemendaal b 4-2
RCH adsp. d-Zandvoortm. b 3-5
WH adsp. b-Zandvoortm. c 3-2
THB adsp. a-Zandvoortm. e 14-0
Zandvoortm. adsp. f-EHS c 3-1
Zandv.m. adsp. g-Kennemerland d 5-5
Zandv.m. pupillen a-EDO a 2-3

Uitslagen zondag 8 oktober:

Zandvoortm.-Schoten
RCH 3-Zandvoortm. 2
HFC 4-Zandvoortm. 3
DCO 3-Zandvoortm. 4
WH 2-Zandvoortm. 5

2-1
2-0
4-3
C-i
2O

Zandvoortmeeuwen 6-Spaarnestad 2 0-5
Zandvoortm. 8-EHS 9 3-2
Zandvoortm. jun. a-O. Gezellen a 3-2
Zandvoortm. jun. b-Bloemendaal a 1-5

Programma zaterdag 14 oktober:

Zandvoortm.-SIZO 16 u.
10 Zandvoortm. 2-VEW 2 15.15 u.
12 SIZO 3-Zandvoortm. 3 15.15 u.

112 Zandv.m. jun. a-Kennemerland a 15 u.
44 RCH adsp. b-Zandvoortm. a 15 u.
72 Zandvoortm. adsp. b-HFC d 14 u.
74 Zandvoortm. adsp. d-HFC f 14 u.
84 DIO adsp. b-Zandvoortm. e 15 u.

143 Bloemendaal pupillen a-Zv.m. a 15 u.

Programma zondag 15 oktober:

Aalsmeer-Zandvoortm. 14.30 u.
Zandvoortm. 2-HBC 2 14.30 u.

27 Kinheim 2-Zandvoortm. 3 10 u.
42 Zandvoortm. 5-Concordia 3 12.30 u.
62 Haarlem 7-Zandvoortm. 6 9.45 u.
89 TZB 3-Zandvoortm. 7 12 u.
96 Spaarnestad 4-Zandvoortm. 8 9.45 u.

124 Zandvoortm. adsp. b-DIO a 9.45 u.
136 Zandvoortm. c adsp.-WH a 9.45 u.
154 Haarlem d adsp.-Zandv.m. d 14.30 u.

Programma woensdag 18 oktober:

TYBB pupillen c-Zandv.m. c 15 u.
TYBB pupillen b-Zandvoortm. d 15 u.
Zandvoortm. pupillen b-TYBB a 15 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
komt a.s. zondag in de ontmoeting tegen
Aalsmeer in de volgende opstelling uit:
Ter Wolbeek; Peters en Water; Bruijnzeel,
Stobbelaar en- Jansen; Visser, Oosterbaan,
Plaizier, Schilpzand en Keesman.

Als reserves zijn aangewezen: Gooyers,
Heine en Molenaar.

Zandvoortse Korfbalclub
Voor het weekeinde staat een ontmoeting
tussen Oosterkwartier b en Zandvoort a
op het programma en een ontmoeting cus-
sen Zandvoort l en Nieuw Flora 4.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Voor de feestavond ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van de Kennemer
Turnkring, die op 14 oktober a.s. in de
Gemeentelijke Concertzaal te Haarlem zal
plaatsvinden, blijkt onder de gymnasten
grote belangstelling te bestaan.
-Eveneens in het kader van dit 50-jarig

bestaan wordt op 15 oktober in de Gein.
Concertzaal in Haarlem de landentuin-
wedstrijd Nederland-Oostenrijk gehou-
den. Door het KNGV werd de Nederlandse
ploeg als volgt samengesteld: Willy Jae-
gers, Jaap v.d. Sanden, Rob den Broe-
der, Joost Blitz, N. van Valkenburg, Henk
Kaaks en J. Pruijs (reserve).

De najaarsvergadering van de Kenne-
mer Turnkring wordt gehouden op 31 ok-
tober a.s. in hotel „Zomerzorg" te Sant-
poort. Op deze bijeenkomst zal het ver-
slag van de bondsraadvergadering worden
behandeld. In verband met het aftreden
van mej. B. Hagens, de heren W. de Wolff
en J. Posthuma, moeten drie nieuwe be-
stuursleden worden benoemd.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
tweede ronde voor het maandelijkse club-
kampioenschap. No. 1. C. Terol; 2. H.' de
Muinck; 3.J. Nijs; 3. G. Meijer.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 7 oktober:

O.G. adsp. b-TZB a 2-1
TZB adsp. b-TYBB h 12-1

Uitslagen zondag 8 oktober:
VI. Vogels-TZB 1-1
Halfweg 4-TZB 2 2-2
Hoofd. Boys 3-TZB 3 2-6
TZB 5-THB 6 3-4
Concordia jun. a-TZB a r«-0

Programma zaterdag 14 oktober:
119 TZB adsp. b-O.G. e 15 u.

Programma zondag 15 oktober:
19 TZB-Nieuw-Vennep 11 u.
59 TZB 2-Heemstede 2 12 u.
89 TZB 3-Zandvoortmeeuwen 7 12 u.
98 Van Nispen 3-TZB 4 12 u.

132 HBC jun. c-TZB a 14.30 u.
Programma woensdag 18 oktober:

DSS welpen-TZB Jou.

Onrustige Zenuwen?
Mljnh-ardt's Zenuwtabiettej^

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen van de vierde ronde om de

wisselbeker luiden als volgt:
Lindeman-Roetemeyer O—l
De Jong-Nielsen O—l
Gerritsma-Kroon O—l
Barens-Muller O—l
v.d. Brom-van Duijn l—O
Janssen-Luykx - l—O
Eldering-Vos '/„—l/.,
de Bruin-Buitendijk l—O
Coenraad-Kolkman O—l

Wegens huwelijk zijn onze zaken

Maandag 16 oktober
na 10 uur 's morgens
GESLOTEN

Slagerij SPIERS
BROSSOIS Schoenhandel

Modehuis S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEFOON 3397

Wegens vijfdaagse werkweek zijn wij tot

l MEI 196

dinsdags de gehele dag
GESLOTEN

Zeepost voor Kerstmis
Zeepostcorrespondentie voor de hierna ge-
noemde buiten-Europese bestemmingen,
waarvan het gewenst is, dat zij de ge-
adresseerden vóór 25 december 1961 c.q.
vóór l januari 1962 bereikt, moet — on-
voorziene omstandigheden voorbehouden
uiterlijk op de hierna achter de landen
vermelde data ter post worden bezorgd.
Algerije (Algiers), 11 december
Ver. Staten van Amerika (New York),

22 november
Argentinië (Buenos Aires), 21 nov.
Australische Statenbond (Fremantle, Ade-

laide, Melbourne, Sydney), 31 oktober
Birma (Rangoon), l november
Bolivië (La Paz), 31 oktober
Brazilië (Rio de Janeiro, Santos), 24 nov.
Brits-Guyana (Georgetown), 20 nov.
Brits-Oost-Afrika (Mombasa, Dar-es-Sa-

laam), 7 november
Britse Postkantoren aan de Perzische Golf

(Bahrein), 20 november
ianada (Quebec), 24 november

Ceylon (Colombo), 9 november
Chili (Valparaiso), 31 oktober
China (Nationalistisch gedeelte) (Hong-

kong), 26 oktober
Ihina (Volksrepubliek) (Peking), 17 nov.

Columbia (Barranquilla), 2 november
Costa Rica (San José), 21 november
Cuba (Havanna), 15 november
Dominicaanse Republiek (Ciudad Trujil-

lo), 16 november
Ecuador (Quito), 8 november
Egypte (Cairo, Alexandrië, Port Said),

23 november
El Salvador (San Salvador), 2 november
Ghana (Takoradi), 13 november
Guatemala (Guatemala), 2 november
Haïti (Port au Prince), 22 november
Honduras (Republiek) (Puerto Cortez),

16 november
Hongkong, 8 november
India (Bombay), 22 november
Indonesië (Djakarta), 8 november
Irak (Bagdad), 27 november
Iran (Teheran), 20 november
Irsaël (Haifa, Tel-Aviv-Yafo), 22 nov.
Jamaica (Kingston), 16 november
Japan (Yokohama), 26 oktober
Koewait, 20 november
Kongo (Republiek) (Leopoldstad), 6/11
Libanon (Beiroet), 28 nov.
Liberia (Monrovia), 6 november
Maleise Federatie (Kuala Lumpur), 8 nov.
Marokko (Casablanca), 5 december
Mexico (Mexico City), 23 november
Ned. Antillen (Willemstad, Oranjestad),

16 november
Ned. Nieuw-Guinea (Sorong), 16 okt.
Nieuw-Zeeland (Wellington), 9 nov.
Nigerië (Lagos), 14 november '
Pakistan (Karachi), 22 november
Panama (Republiek) Cristobal), 20 nov.'
Paraguay (Acuncion), 15 nov.
Peru (Lima), 7 november
Philippijnen (Manilla), 26 oktober
Portugees Oost-Afrika (Lourengo Mar-
ques), 13 november

Rhodesië (Bulawayo), 13 november
Saoedi, Ar. Koninkrijk (Djeddah), 16 nov.
Senegal (Republiek) (Dakar), 22 nov.
Sierra Leone (Freetown), 16 november
Singapore, 8 november
Soedan (Khartoem), 16 november
Suriname (Paramaribo), 20 november
Syrië (Damascus), 27 november
Thailand (Bangkok), 8 november '
Trinidad (Port of Spain), 20 november

Tunesië (Tunis), 29 november
Uruguay (Montevideo), 15 november
Venezuela (La Guaira), 20 november
Zuid-Afrika (Republ.) (Kaapstad) 20/11.

De overtochtsduur is in 't algemeen be-
rekend tot de plaatsen achter de landen
vermeld. Voor andere bestemmingen in
bedoelde landen is in sommige gevallen
een vroegere verzending nodig.

Wijziging Telefoonnummer
Met ingang van- 12 oktober J9G1 is
het telefoonnummer van

De Zandvoortse Apotheek,
Haltestraat 8, Zandvoort

3135

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
P. Vijlbrief, Hogeweg 43, telefoon 3355.

WIJKZUSTER:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

APOTHEEK:
14 t/m 20 oktober:

Zandvoortse Apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 15 oktober
Dierenarts J. Hagedoorn, Heemsteedse
Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 15 oktober

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman. Bediening
H. Avondmaal.

Jeugddienst in het Jeugdhuis
19 uur: ds. R. H. Oldeman. Onderwerp:
Hoe kom ik tot geloof?

Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: spr. de heer N. H. van Wijk.

NED. PROTESTANl'ENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 15 oktober

10.30 uur: prof. dr. C. J. Bleeker (n.h.)
uit Amsterdam.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.) uit
Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 15 oktober

10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: dezelfde. Cat. zondag 31.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 17 oktober

15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuider-
straat 3.

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudie zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal 4.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 15 oktober, 9.45 uur, 298 m: raóio-
toespraak door dr. J. P. van Praag. On-
derwerp „Het grote gevaar".

PRESBURG brengt een unieke kollektie

heerlijk-warme damespantoffels

95
Een en al behaaglijkheid en gulle warmte.
Moderne creaties in prachtige kleuren.
Buitengewoon flexibel kwaliteitswerk.
Verrassend-lage prijzen.

Een zeer fraaie
Nylon-vilt Cosy-
pantoffel, met bont-
kap. Heerlijk warm ge-
voerd. Buitengewoon zacht en
soepel. In diverse kleuren ... 5.95

Ook voor
Heren en Kinderen

biedt onze
Pantoffel-kollektie
juist wat u zoekt

in een rijke
verscheidenheid.

495

Een zeer aparte
Cosy-Pantoffel van wit gemê-
leerde Eskimowol. Behaaglijk
warm, zacht en soepel. De
veel-kleurige af biezing en dito
voorblad-garnering geven het
geheel een vrolijk cachet.
Slechts 6.95

Bijzondere
aanbieding I Leuke

Pantoffel van bedrukt
Corduroy. Diverse kleur-

dessins. Met bontkap en strik-
garnering. Warmgévoerd. Zeer
flexibel 4.95

Prachtige
suède Mo-
cassin in div.
mooie kleuren.
Met weelderige
vachtrand en op
voorblad gouden sier-
xnotief. Heerlijk warm 5.95

PRESBURG
Grote Houtstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG . BUSSUM - HILVERSUM - AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIIMEGEN . BREDA - GRONINGEN

Voor 'n sterk en modern montuur

Opticien R. G. Slinger
OPTIEK — STAALWAREN

Poststraat 12 t.o. consultatiebureau, tel. 4395
Leverancier alle ziekenfondsen

Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 13 t/m ZONDAG 15 OKT., 8 uur
Anita Ekberg - George Marshall

Koningin Zenobia,
de ontembare

Groots opgezet. Duizenden medewerkers. Een
kolossaal schouwspel.
In cinemascope en kleuren. 14 jaar.

MAANDAG 16 en DINSDAG 17 OKT., 8 uur
Claudine Dupuis, Jean Gavin

de
hel

Een film van adembenemende spanning over
een meedogenloze mensenjacht. 18 jaar.

WOENSDAG 18 en
DONDERDAG 19 OKTOBER, 8 uur

Forrest Tucker - Eva Bartok

Betaalt gevaar»
Ondanks geweld, intriges en vrouwelijke lis-
ten volbracht hij zijn opdracht'. 14 jaar.

Paspoort voor1

ZONDAGMIDDAG 15 OKT., aanvang 2.30 uur
Een i'amilieprogramma voor alle leeftijden.
Stan Laurel en Oliver Hardy in:

Hef leven is geen

*m& 2550
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RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.

PHILIPS WASMACHINES en
vtfavn CENTRIFUGES
fcKKfcb KOELKASTEN
BLAUPUNKT STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914
Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom.

Vergaderkalender okt.-nov.
17 oktober — Fotokring „Zandvoort", fo-

tocollectie, Gemeenschapshuis.
24 en 25 oktober — Toneelver. „Op hoop

van zegen", toneeluitvoering, Monopole.
£6 oktober — Partij v.d. Arbeid, openbare

vergadering, Gemeenschapshuis.
26 oktober — Ned. Ver. van Huisvrouwen,

afd. Zandvoort, schouwburgmiddag.
ÏT okt. — Ned. Chr. Vrouwenbond, &fd.

Zandvoort, lezing, Jeugdhuis Herv. kerk
Cl oktober — Fotokring „Zandvoort",

werkavond-vergroten, Gemeenschapshuis
8 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,

koffie-uurtje, rest. Kiefeï.
L» november — Comm. huish. en gezinsv.l.,

afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

34 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvooit, lezing, Gemeensehaps-
huis.

14 november — Fotokring „Zandvooit",
lezing, Gemeenschapshuis.

35 november — Alg. Bond van Ambtena-
ren, bijeenkomst en filmavond, „Ons
Gebouw".

/2 november — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, kienmiddag, Gemeenschapshuis.

24 november — Ned. Chr. Vrouwenbond,
lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk.

28 november — Fotokring „Zandvoort",
collectie kleurendia's, Gemeenschaps-
huis.

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

SPECIALE WEEKEND-RECLAME
750 gram schouderkarbonaden 3,25
750 gram ribkarbonaden 3,50
500 gram lende entre-cote 3,25
Voor de boterham:
150 gram lever 0,95
150 gram rosbief 1,00
150 gram. frikando 1,00
150 gram pekelvlees 0,75
150 gram gebraden gehakt 0,55
150 gram ham 0,85
250 gram gekookte worst 0.85
l ons ham met l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85
Ook voorradig Ie kwaliteit braadkuikens

en kippenpoulet

TH. SLMKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY

• BELASTINGEN

• ADMINISTRATIES

Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned: Coll. v. Bel.-cons

WEBER's
schoonmaakbedrijf
glazenwasserij

Nicolaas Beetslaan 18, telef. 4090

Tapijtreinigen
bij u aan huis
Na een shamponeerbehandeling is
uw vloerkleed, vaste vloerbedekking
weer als nieuw.
Het reinigen van alle vloerbedek-
king, zoals parket, linoleum, béton-
en tegelvloeren.

Belangrijke
TELEFOONN OMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 'Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,Jliriko", Oranjestiaa'
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Fa Gansner en Co, smederij
Schelpenplein 12, Grote Krocht 36a

Telefoon 2518

Verkoop
olie- en kolenhaarden

Laat u vakkundig voorlichten en
adviseren.
Becking en Bonger, Davonette,
E. M. Jaarsma, Etna, Interno, e.a.

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khakl en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, Keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12, TELEFOON 2360

WINKELIERS,
Maakt reclame

door middel van

de

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg l

Erkende R utorijschool „Zandvoort"
Tho -beckestraat 17 - Telefoon 3283

V E R H U U R VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

TIEN JAAR TELEVISIE!
Technisch hoogtepunt, gezellig middelpunt
Zo juist ontvangen:
PHILIPS TELEVISIE-MEUBEL,
uitgebreid met UHF kanalenkiezer.
PHILIPS TELEVISIE tafelmodellen,
eveneens uitgebreid met UHF kanalenkiezer
PHILIPS TELEVISIE de meest moderne modellen.

48 cm beeld vanaf f 745,—
59 cm beeld vanaf ƒ 895,—

PHILIPS radio in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt, moderne vormgeving
vanaf ƒ 298,—

PHILIPS DRAAGBARE RADIOTOE-STELLEN, prachtig yan toon, vanaf ƒ 108
Uw oude radio of televisie heeft inxuilwaarde

Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen U gratis uit en thuis
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u, —

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

A.S. ZATERDAG:

'n heerlijke grote mocca boomstam f 1,90
250 gram fijn gekruide speculaas f 0,70

Smult ook U al, bij 't zondagse ontbijt van

ons heerlijke krentenbrood
of zo 'n groot rozijnenbrood

f 1,25
f 1,10

Zo niet, verwent Uzelf dan zondag eens met zo'n kostelijk brood!

Slagerij Burger HALTESTRAAT 3
TELEFOON 2994

Extra voordelig
vrijdag en zaterdag
750 gram pracht rundlappen . 2,38
750 gram fijne rlblappen 3,18
750 gram magere rundlappen 3,58
750 gram gehakt h.o 1,98

maandag en dinsdag
250 gram héél malse
biefstuk 1,65
3 stuks fricandellen 0,98
3 slavinken 0,98

Heerlijk lamsvlees
500 gram bout 2,68
500 gram magere lappen 2,45

Weekend reklame
100 gram ham en
100 gr. Saks. smeerworst 79 ct

MAAKT U EENS ,EEN KEUS UIT
ONZE E N O R M E SORTERING
FIJNE VLEESWAREN:
o.a. gebraden rosbief, gebraden fri-
kando, Am. cornedbeaf, hausmacher,
Brunswijker, Pate de foie Gras, tong,
casseler rib, enz. enz.
VLEESSALADE, 200 gram .... 0,68

woensdag en donderdag
500 gram gehakt h.o 1,25

Extra aanbevolen
750 gram lamsrollade 2,98
750 gram saucijzen of braad-
worst 2,48
750 gram karbonaden 2,38

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Kent U dat
„opgelaten" gevoel?

TViree Roses

U hebt dat bijvoorbeeld heel
sterk als u aldoor denkt, dat
„men" onmiddellijk kan zien
wat er voor bijzonders is met
uw schoenen. Ze zijn zo akelig-
zichtbaar „gemakkelijk"!! Daar-
om moet het heerlijk zijn te
weten, dat u met THREE
ROSES schoenen dezelfde
prettige steun krijgt als uw voe-
ten gewend zijn en nodig heb-
ben, maar... dat niemand het
eraan kan afzien.
THREE ROSES schoenen zien
er normaal vlot en modieus uit! óók

forma
Natura

SPECIAALZAAK

K r u i s w e g 42 - H a a r l e m

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

We hebben weer speculaas
DE ECHTE BAKKERSSPECULAAS

Iedere dag vers!
Verkrijgbaar bij brood- en banketbakkerij

FA. A. VAN DER MIJE EN ZONEN
SCHOOLPLEIN 4, TELEFOON 2467

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, OpelenVW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Van Dam's parfumerie
voor al uw

make-up-artikelen
HALTESTRAAT 53
Dinsdags de gehele dag gesloten

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE'DAG VERSE BLOEMEND
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRTJIDS- en GRAFWERK.

ALLE SOORTEN BLOEMBOLLEN
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

UEL.O
voor wasmachine combi-
naties, haarden, gasfornui-
een, meubels, radio's en tv.
Vraagt inlichtingen bij
onze Velo-vertegenwoordi-
ger M. Meijer van Hoefla-
ken, Zeestraat 37, Zand-
voort.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
'Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

i&fu zei) schilderen!
B-Losse oliegrondverf
1 a ƒ 1,25 per kg.

Ouderwetse GLANS- \
VERF a ƒ 2,25 p. kg j

VERF voor BIN-
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

Dutra-verfmalerij i
N.Z. Voorburgwal 25 j
Amsterdam-C., telef. j
243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

WIST U
dat 20% korf ing op alle

stoomgoedexen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEeJSER
Telefoon 2653 .

Prima rietmatten
voor afschuttlng en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rljnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

MAAGTABLETTEN
de beste

U kunt weer normaal eten!
Vraagt inl. b.d. importeur
LOUIS RIETBERGEN c.v.
Korenaarstraat 55, Rotter-
dam-6.

KLEIJN voor AUTO'S
Keuze uit 50 auto's ,
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-4306S
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

trimmen
knippen
wassen

bé boterhoven de haan
gedipl.

zandvoortselaan 325,
telefoon 02500-43459
Óók na 6 uur.

bij aanschaf van een Dauphine kans op een DAUPHINE CADEAU
of 5250.- in contanten

Renault-dealer voor Zandvoort
GARAGE „DEN HOUT'1 Wagenweg 164 -168 Haarlem Telef. 12138 of 15056
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De nieuwe verkeersregeling

Kinderen en zebra's
moeten aan elkaar wennen

Op l november 1961 zijn de nieuwe bepalingen voor de voetganger van kracht. Wij
allen zullen dit nieuwe stukje verkeerswetgeving dienen te kennen en wat belang-
rijker is, er naar moeten handelen, in het belang van ons zelf en dat van anderen.
Ook de jeugd, in het bijzonder de kleuters en de lagere schooljeugd, zal zo spoedig
mogelijk op de hoogte gebracht moeten worden van de nieuwe verkeersbepaling°.n.

Dank zij de gewijzigde voetgangersrege-
ling zal de meest kwetsbare verkeers-
deelnemer, de voetganger, meer bescher-
ming genieten dan voorheen, mits >ii) bij
het oversteken gebruik maakt van de wit-
riestreepte oversteekplaai sen. Alle zebia's
zijn dan beschermd!

De knipperbollen, zijn uit het stadsbeelü
verdwenen; alleen op wegen buiten de bo-
bouwde kom kan men op gevaarlijke pun-
ten zebra's aantroffen, die door knipper-
bollen beveiligd zijn.

Onze eerste taak zal zijn het kind er van
te doordringen dat alleen een zebra-over-
steekplaats bescherming biedt en dat het
zijn welbegrepen eigenbelang is bij 't over-
steken van de rijweg van zo'n zebra ge-
bruik te maken en dat het zelfs verplicht
is dit te doen, als deze binnen een afstand
van 30 metev aanwezig is. Hier is de voet-
ger beschermd en heeft hij een zeker recht
van voorrang op het rijverkeer. Zo lang
hij zich daar bevindt, mogen bestuurders
van voertuigen en trams hem in zijn be-
wegingen niet belemmeren, moeten zij hem
een ongehinderde overtocht toestaan, het-
geen vanzelfsprekend niet betekent dat hij
op de zebra een babbeltje mag beginnen
met een tegenvoetganger of dat hij op de
oversteekplaats stapt of springt als het
voor een wielrijder, chauffeur of trambe-
stuurder onmogelijk is nog tijdig te stop-
pen. Ook hier dus weer oen mengeling van
rechten -en plichten -die echter voor de
hebbelijke weggebruiken minder proble-
men opwerpt dan voor onhebbelijke,.

Wie de zebra negeert, wie naast de ze-
bra oversteekt 01 deze ontijdig verlaat,
schept risico's die zijn eigen levenskansen
en die van anderen ongunstig beïnvloeden.
Wie echter van de witgestreepte over-
steekplaats op de
maakt, mag, neen,

goede wijze gebruik
moet kunnen veitrou-

wen op het juiste verkeersinzicht en het
verkeerslatsoen van de naderende bestuur-
ders van voertuigen en trams.

Deze zullen, vooral als bejaarden of kin-
deren bezig zijn over te steken, lusüg
wachten tot de rijweg vrij is of hen me c
een vriendelijk gebaar uitnodigen hun weg
over het zebrapad te vervolgen.

Heeft ue voetganger te allen tijde dit
vecht van overpad? Het antwoord luiüt
ontkennend, want „de grote vijf" ver-
wachten, dat de voetgangers de zebia on-
middellijk verlaten, wanneer zij naderen.
Deze „grote vijf" zijn echter niet de vijf
van de voorrang, t.w. politie, brandweer,
uitvaartstoet, militaire colonne en tram!
De tram behoort in de zebra-rij niet thuis,
de ziekenauto wel, waarbij wij volledig-
heidshalve opmerken, dat deze evenals de
gemotoriseerde politie en brandweer ha u r
nadering door het bekende signaal moet
te kennen geven. In deze vijf gevallen zijn
de rollen dus omgekeerd: de. voetganger
moet zo snel mogelijk vrij baan maken.
Op kruispunten waar het verkeer door cle
politie of door middel van lichtsignalen ge-
regeld wordt, heeft de zebra een ander
karakter dan op punten waar dit met hel
geval is. Geen voetganger mag van de ze-
bra gebruik maken, zolang het verkeer 11.
de straat die hij wil oversteken, nief door
een stopsignaal tot stilstand is gebracht

Hoewel de nieuwe voetgangersrcgeling
niet zo heel veel afwijkt van de oude, is
het zaak om de jeugd er zo spoedig mo-
gelijk mee vertrouwd te maken. We zou-
den dat om te beginnen kunnen doen in
de klas aan de hand van enkele vragen,
n.l. waarom moeten wij van de zebra ge-
bruik maken, wanneer' doen wij dat en
wanneer niet, en tenslotte: hoe doen wij
dat? Tien zegen één, dat de kinderen bij
de beantwoording van deze vragen eui.
verstandig woordje meespreken, hetgeen
uiteraard afhankelijk is van de leeftijd o
leerlingen en van de plaats die het ver-
keersondsrwijs in het leerprogramma van
de klas inneemt. Maar op deze „theorie"
dient de praktische beoefening van het
oversteken aan te sluiten. Waar oeze oei'e-
ningen plaats vinden, hangt alweer van do
klas af. Voor de laagste klassen kan de
speelplaats benut worden. Met behulp van
touwen, linten of krijt.ijucn zijn rijweg,
trottoirbanden en zebra's gemakkelijk
aan te geven; enkele kinderen zorgen met
hun autoped of fietsje voor rijvarkeer.

del van een eenvoudig overzicht, dat met
vereende krachten wordt samengesteld
en door de onderwijzer op het bord wordt
gezet. De leerlingen schrijven dit schema
tijdens de schrijfles in hun schrift en ma-
ken er tekeningen bij tijdens de teken-
les. Een dictee, waarin heel summier eni-

kennis van de nieuwe voetgangersbepa-
lingen zijn vastgelegd, een opstel, waar-
voor enkele punten en trefwoorden, al
naar behoefte worden gegeven, kunnen,
evenals een oefening, waarin enkele ver-
keersbegrippen moeten worden ingevuld,
de kennis van het goede gebruik van de
verkeerszebra's vastleggen. De tekenaars
in de klas, al of niet tot groepen ver-
enigd, kunnen zich uitleven in het tekenen
en schilderen van een kruispunt met ze-

weer anderen hun kans krij-

aan de aloude wijsheid: jong geleerd,

Achtereenvolgens komen aan de orde: het bras,
stilhouden op de Irottoirband en het uit- Sen °P de handenarbeidles.
kijken naar alle kanten (de stoeprand- Het allerbelangrijkste is, dat het kind
discipline), het rustig, ordelijk en vlot reeds °P sch°o1 leert- hoe h<* zich als

oversteken en het goed rechts houden. Men voetganger in het verkeer en in het bij-
veizuime ook niet Dij deze eenvoudige zonder °P de zebra moet bewegen, gedach-
oefeningen te verklaren, waarom het zo en
niet anders moet geschieden. Misschien oud Sedaan-
biedt de speelplaats voldoende ruimte om
midden op de rijweg in de zebra een ver-
keersheuvel te leggen, waardoor de rj-
weg in twee rijbanen wordt verdeeld. Dan
geschiedt hit oversteken in twee etap-
pes,""kijkt men op de stoeprand naar lini's
en op de verkeersheuvel .gekomen naar
rechts, voordat men de rijbaan oversteekt.

VOETBAL

Zvm. verloor van Aalsmeer
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondag een 0-1 nederlaag geleden
tegen Aalsmeer. De oorzaak van de nederlaag was een duplicaat van de voorgaande.
Ook nu weer vormde gebrek aan samenhang tussen de voetballers de achtergrond
van de achterstand op het scorebord.
Misschien speelde dit keer tevens een onderschatting van de tegenstander een ne-
venrol. Het bleek een ernstige misrekening.

In de eerste helft van de ontmoeting leek
het er op of Zvm. figureerde inplaats van
speelde. De voorhoede van Aalsmeer ope-
reerde vrijwel ongehinderd op de speelhelft
van de kustbewoners en joeg de achter-
hoede steeds meer in het nauw.

Ter Wolbeek was het voornaamste str'ii-
kelblok voor de ijverige en doortastende
aanvalslinie van Aalsmeer. De doelman
liet zich vooreerst niet imponeren. De
schaarse aanvallen van Zandvoort werden

TIEN GULDEN REGELS

doeltreffend opgevangen door de verde'li-
ging van Aalsmeer. Het was tenslotte de
snel manoeuvrerende midvoor Aussum, öie
Ter Wolbeek uit zijn evenwicht bracht.
Met een handige schijnbeweging liet hij
de bal achter de keeper rollen. 0-1.

In de tweede helft ondernam Zandvoort
een serieuze poging tot herstel. Vooral
Visser was aktief en drong diep in de ver-
dediging van de tegenstander door. Alleen
doelman Bot versperde hem de weg. Maar
Aalsmeer gaf het initiatief nog niet uit
handen. Twee felle aanvallen, die elkaar
vrijwel zonder enige onderbreking opvolg-
den, verrasten de achterhoede van Zand-
voort. Alleen de doelpalen wisten erger *P
voorkomen. De laatste vijftien minuten
van de wedstrijd lieten de voetballers vin
Aalsmeer het terrein aan de Meeuwen en

Dergelijke oefeningen kunnen ook m een
stille straat in de nabijheid van de school
worden gehouden. Daar is het mogelijx
cp het trottoir, ter weerszijden van de ze-
bra, 30 meter uit te zetten en de klas te
laten zien binnen welke afstand men nog
gebruik moet maken van een voetgangers-
oversteekplaats. In een hogere klas bc-
spreke men het geval dat het gebruik niet
verplicht is, n.l. wanneer voor het berei-
ken van een zebra eerst een andere rij-
baan zou moeten worden overgestoken en
voor het in- en uitstappen van een tram
of bus.

Met oudere leerlingen begeve men zich
naar een straat waar zo'n zebra in. het
wegdek ligt en beoefene men volgens de
regels der kunst het oversteken van de
rijweg. Moeilijker wordt het bij kruispun-
ten' en nog meer zal van de onderwijzer
worden gevraagd, als hij gaat overstegen
op kruispunten, waar het verkeer door een
agent of met behulp van verkeerslichten
wordt geregeld. Als de klas te groot is,
bepaïe men zich tot de rol van toeschou-
wer: het aktiviteitsbeginsel dient dan te
v/ijken voor de aanschouwelijkheid.

Hoewel wij aan praktische verkeersles-
sen verre de voorkeur geven, begrijpen wij
dat Qe mogelijkheid daartoe niet altijd aan-
wezig is. Menige onderwijzer moet zich
beperken tot een wekelijkse verkeersles van
15 è.,20 minuten, een les die wel eens bui-
ten maar meestal binnen zal worden ge-
geven. Gelukkig behoeft de verwerking
van de les niet beslist te geschieden op de
verkeersles. Het tekenen, knippen en plak
ken van zebra's en figuurtjes die daarop
aan het oversteken zijn, kan zonder be-
zwaar b.v. op de teken- of handenarbeid-
les gebeuren. In de hogere klassen kan het
behandelde worden vastgelegd door mid-

i

Br sit musiek M

Ik weet niet of U 't hebt gemerkt, vrien-
den, maar de politie heeft nieuwe unifor-
men. Als kind — " dat heb ik U al eens ver-
teld, geloof ik — was ik dol op de politie,
wier mannen ik meestal „Oom agent"
noemde. Nu is mijn supporterschap zo mo-
gelijk nog heviger geworden, nu ze van die
kwieke, flatteuse pakken dragen.

Tante Agaat is er minder over te spre-
ken. Die vond het stemmige zwart van
vroeger veel chiquer. Waarschijnlijk heeft
ze hier nog een rancuneus complexje, want
een Oom agent — in nieuw, blauw uni-
form, heeft haar bekeurd toen ze de ver-

Niet alleen de nieuwe voetgangersverkeersregeling is voor de voetganger — én voor
de andere weggebruikers — van eminent belang. Er is nog een aantal andere re-
gelingen, die voor de voetganger van even groot belang zijn. Deze worden door het
Verbond voor Veilig Verkeer samengevat in de volgende tien „gulden" regels: .

1. Het voetpad, het trottoir ,is nog steeds een domein, dat de voetganger door
niemand wordt betwist. Maak er dus gebruik van, en vermijd het onnodig be-
treden van de rijweg.

2. En als u de rijweg niet kunt vermijden blijf er dan zo kort mogelijk op. Ga recht
op uw duel af, steek haaks over.

3. Als u gaat oversteken, kijk dan eerst naar links, dan naar rechts en dan wéér
naar links en stap dan vlug over maar.. .. blijf uitkijken!

4. Moet u bij een kruispunt oversteken? Steek dan niet diagonaal over, maar
haaks. Dus eerst de ene straat, en dan de andere.

5. Als er geen zebra is, maar wel een verkeersheuvel, maak daar dan gebruik
van. U steekt dan over in twee keer, dus u kunt tweemaal zoveel uitkijken.

6. Moet u persé oversteken bij een stilstaande auto of bus? Dan moet dat maar,

houdt — men kan nooit weten of de bestuurder niet gaat starten zonder
op de (ingeschakelde) versnelling te letten! — en houd het aan uw rechter-
hand, dan ziet u het eventuele verkeer van links naderen. ,

7. Als u bij verkeerslichten wilt oversteken en daar zijn geen speciale voetgan-
gerslichten, doe dat dan altijd als het licht naar de door u over te steken straat
op rood staat en het verkeer voor dit licht wacht. Maar houd wel rekening met
het afbuigende verkeer!

8. U heeft natuurlijk geen ogen op u>v rug. Daarom moet u buiten de bebouwde
kom, als er geen fiets- of voetpaden zijn, aan de linkerkant van de weg lopen.
U ziet het voor u gevaarlijkste verkeer dan van voren naderen.

9. Is er geen voetpad, maar wel eens fietspad? Loopt u dan daar maar op. Houd
er echter wel rekening mee, dat het een fietspad is en... let dus op de fietsers.

10. Tenslotte een kleine beleefdheidsregel. Ga bij bushalten niet zo staan, dat ande-
re voetgangers — en vooral bijvoorbeeld moeders met kinderwagens — niet
meer kunnen passeren. Natuurlijk, het voetpad is voor u, maar toch

beurtenissen te hebben plaats gevonden.
Zoals bijvoorbeeld een bekeuring met mu-

',, t A zielt ult een transister, die de -agenten in
£ft Gt>ftltf£>£<t3CCLClflDtCtCl\» hun beruchte borstzak meevoeren. Het is
* ook gebeurd dat een juffrouw in een sport-

n .„ auto, die zij te snel over de Zandvoortse-
" '>uom agent laan dreefj een jonge agent smekend vroeg

(nadat ze natuurlijk gestopt had): „Mooie

— ietwat verbitterd — met mij over ^ffl* Q^^^gQj^^oèt^er lietemaal be-
spreekt . Voor haar was die agent geen duusd.van zijn

5geweest. En dat kunnen wij
oom, maar een boze houthakker of hoog- ong aUemaal

J
 go

B
ed indenken, vrienden,

stens een stiefoom. (Bestaan er stief- -tt ^ meteen in de psychologi-
ooms' . ) Daarom vindt zii die nieuwe , * Zl X... - ...." j j-w*«imi •"""- *u ulc r -v sche facetten van het nieuwe uniform-muformen met mooi. Dit is een associatie, . h t ta- moeite
die ze haar leven met meer kwijt raakt ,̂*^1^ waarom onze Oostelijke buren
vrienden. En laten wij daar een triest verzot uniformen. Ze overdrij-
respect voor opbrengen. . . ' * j t zodat men

Ik zie echter m dat prachtige Wauw een * de -st v' uaUoM.
poging tot vriendschap met het publiek. | spreken. Maar de grimmig-
Er at muziek m de meuwe tunieken En waa°mee het openbare leven zich vol-
nu ik dit zeg, moet mij van 't hart dat de 't lan W££r men moole unifor_
nieuwe pakken mij (nog steeds) doen den- ,t ...... fc verzacht door

trokken een cordon rond hun keeper.
Zandvoort liep storm, vooral Stobbelaar
toonde zich een vurig pleitbezorger voor
een gelijk spel, maar het cordon bleef ge-
sloten. Zandvoort moest de nederlaag er-
kennen.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen

De stand in afdeling West, 2e klasse b,
luidt thans:
Zeeburgia 6 4 2 0 10 14- 7
Watergraafsmeer 4 4 0 0 8 1 2 - 5
Amsvorde 6 2 3 1 7 10- 8
TYBB 6 1 4 1 6 14-10
Zandvoortmeeuwen 6 2 2 2 6 10- 9
Aalsmeer 6 2 2 2 6 16-18
RKAVIC 6 2 1 3 5 13-12
Baarn 5 1 2 2 4 8 - 7
HBC 5 0 4 1 4 8-10
Celeritudo 6 2 0 4 4 7-10
Schoten 6 1 2 3 4 7-14
J S V 6 1 2 3 4 4-13

Grand-Prix
Naar wij vernemen is de Grote Prijs van
Nederland voor racewagens, de Grand-Prix,
door de organisatoren vastgesteld op zon-
dag 20 mei 1962 op het circuit van Zand-
voort.

*
Dat de organisatoren van autoraces voor-
bereidingen treffen voor het komende wed-
strijdseizoen is hun goed recht. Maar het
is ook het goed recht van de raadsleden
aan te dringen op een spoedige behande-
ling van het rapport, opdat si] in de gele-
genheid zijn tijdig een beslissing te nemen
over de vraag: of het houden van auto-
races nog langer verantwoord is.

Gisteren is de heer H. J. M. Bouchette,
rijksinpecteur van het lager onderwijs in
de inspectie Haarlem, met vervroegd pen-
sioen gegaan. De heer Bouchette is 22 jaar
bij onderwijsinspecties werkzaam geweest
waarvan ruim 5 jaar in Haarlem en om-
geving.

Na zijn geruchtmakende redevoering
bij de opening van de chr. school aan de dr
Jac. P. Thijsseweg in Zandvoort-Noord,
werd de heer A. Boogaard te Oegstgeest,

Leiden, belast met de waarneming in de
inspectie Haarlem.

Op zaterdag gesloten
Met ingang van 1 november zal in de zic-
kenhuizen te Haarlem de 45-urige werk-

rtl,*Dat moet i.eel vervelend voor haar zijn dat is prettig voor de politie, geloof ik. Als S-t men deze zeMnrilke
geweest, want ze blijft er bij dat een agent je aan muziek denkt, wanneer je politie- . .n ... ze&enrijKe
in bepaalde gevallen waarschuwingen mag dienaren ziet, moet dat ergens gunstig zijn
en moet uitdelen. En tante was op dat voor de verhouding tussen burgers en po- mensen worden thans

ogenblik een bepaald geval, omdat ze; hele- litie. Er schijnen'al kleine sympathieke ^g^rfteen.1 zTla^zfch 'mie? welgel
maal alleen fietste (in verboden rijrich-
ting) en de oom (agent) notabene passeer-
de! Kijk, zei tante toen, — als ik wist dat
(k verkeerd deed, was ik natuurlijk aoh-
ter de agent gebleven of afgestapt. Maar
het feit dat ze hem voorbij fietste en waar-
schijnlijk nog argeloos „goeie avond" heeft
gezegd, is voor haar een onomstotelijk be-
wijs van haar onschuld. (De logica is in
deze redenering niet helemaal in orde, maar
ik begrijp tante wel. U ook, denk ik zo.)
In ieder geval kwam oom hijgend van
beroepstoorn achter haar aan en sommeer-
de haar af te stappen. De rest is van geen
belang meer.

Op dat moment is er iets in haar ge-
knapt. Ze moet het .vlotte blauw van het
getailleerde jasje onverenigbaar met het
sombere gebaar naar het borstzakje heb-
ben, gevonden. Nog snuift ze minachtend
als ze aan dit voorval denkt en er soms Mag ik van U een foto f

vallen door een feestelijk uitgedoste oom
dan door een zwartgallig kijkende stief-
oom in een begrafenispak. Zelfs al zitten
daar glimmende knopen op.

En als ik 't hier voor het zeggen had
— waarom heb ik dat nog niet? — zou
ik mijnheer Breure van de Raad z'n zin
geven. Die wil pastelkleurige uniformen
voor de gemeentelijke vuilnisophaaldienst.
Ja, dat is mooi. En het zou de burgers
doen glimlachen, nu de nieuwe verorae-
ning, waarin de vuilnisemmers zo'n grote
rol spelen, het lachen zou kunnen doen
vergaan. De overheid moet altijd blijven
zorgen voor vernieuwing van het openbare
leven.

De agenten en de vuilnismannen hebben
recht op hun charmante kleren.

Wij op onze lach om al dit schoons.
BARTJE.

week ingevoerd worden. Met het oog daar-
op zullen alle poliklinieken en dienstver-
lenende afdelingen op zaterdag gesloten
zijn. De bezoekuren op vrijdagmiddag voor
alle klassen komen te vervallen.

Narcose
Op zaterdag 11 november a.s. geeft de
toneelvereniging „Sandevoerde" in café-
restaurant Zomerlust een opvoering van
„Narcose", een toneelspel in drie bedrij-
ven van Wim Dumont. De regie is in han-
den van de heer Jos Dröse.

Circuit-ongeval
Zondagmiddag vloog een deelnemer aan de
NAV-races op het circuit uit de bocht. De
bestuurder, een 40-jarige tandarts uit Den
Helder, liep snijwonden aan zijn linker-
arm op. Zijn auto werd zwaar beschadigd.



FAMILIEBERICHTEN

Tot ons diep leedwezen is plotseling,
na nog de avondmis te hebben bij-
gewoond, van ons heengegaan onze
innig geliefde en zorgzame moeder,
behuwd- en grootmoeder, zuster en
tante

MARIA HELENfl MINK
weduwe van Jan Komen,
eerder weduwe van
Petrus Johannes Lefferts,

in de leeftijd van 74 jaar.

Zandvoort:
S. J. Lefferts
L. Lefferts-Roode

Katwijk:
H. P. Lefferts
A. Th. Lefferts-van der Zee

Zandvoort:
M. C. Barkmeijer-Lefferts
A. C. Barkmeijer
J. M. M. van Norden-Lefferts
W. J. van Norden
D. E. M. van Dam-Lefferts
N. J. van Dam

Zandvoort, 14 oktober 1961
Haarlemmerstraat 23
De H. Uitvaartdienst heeft plaats op
woensdag 18 oktober a.s., des voor-
middags 9.30 uur in de parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort, waarna de
begrafenis op het R.K. Kerkhof al-
daar.
Rozenkransgebed dinsdagavond om
half acht in de parochiekerk.

Wegens vertrek naat Amerika
vele groeten aan familie, vrien-
den en kennissen.

Fam. A'. A. Koper

Gelieve geen geld of goederen zonder con-
tante betaling af te geven aan mijn echt-
genote J. L. van der Wal-Hessing, aange-
zien door mij niets wordt betaald.

H." J. VAN DER WAL,
Kostverlorenstraat 88 bov., Zandvoort.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Het hoofd van het gemeentebestuur van
Zandvoort maakt bekend, dat ingaande
maandag 23 oktober 1961, gedurende 4 we-
ken op de gemeente-secretarie voor een
ieder ter inzage liggen de navolgende ont-
werpen van plannen tot wijziging van het
Wederopbouwplan:
a. partiële herziening IV van het Wedcr-

opbouwplan-zeereep-midden, betreffen-
de het gedeelte gelegen aan weerszijden
van de Boulevard Paulus Loot, ter
hoogte van de percelen plaatselijk ge-
merkt Vuurboetstraat 14 t/m Boulevard
Paulus Loot 17/19;

b. partiële herziening V van het Wederop-
bouwplan-zeereep-midden, betref ff ende
het gedeelte gelegen aan weerszijden
van de Boulevard Paulus Loot, ter hoog-
te van de percelen, plaatselijk gemerkt
Boulevard Paulus Loot 5 t/m Vuurboet-
straat 12;

c. partiële herziening I van het Wederop-
bouwplan-zeereep-noord, betreffende ge-
deelten gelegen aan de oostzijde van de

• Boulevard Barnaart van de Jacob van
Heemskerckstraat tot aan de nog aan

te leggen Van Galenstraat.
Gedurende bovenstaande termijn van 4
weken kan een ieder bezwaren tegen deze
ontwerpen:bij de gemeenteraad indienen.
Zandvoort, 13 oktober 1961

Het hoofd van het gemeentebestuur,
Van Fenema

Vishandel

DUIVENVO ORDEN
Haltestraat 49

Wij bieden u aan
tot en met vrijdag

TPNG
TARBOT
KABELJAUW, moten '....
KABELJAUW, file
RODE POON
SCHELVIS
SCHOL
WIJTING
GEVILDE KAAI
BAKTONG
MAKREEL
6 GEBAKKEN BOKKINGEN

i/., kg 2,50
i/, kg 1,50
i/3 kg 1,20

kg 1,45
kg 0,55
kg 0,50
kg 0,45
kg 0,35

i/,, kg 0,60
i/3" kg 1,10
i/a kg 0,45

l,—

Va
V»
ij.,

'/l
'A.

VERSE GARNALEN, gepeld en ongepeld

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 1~ oktober, 8 uur: film „Paspoort
naar de hel".
Woensdag IS en donderdag 19 okt., s uur:

film „Betaalt gevaar".

Stadsschoiiwburg

Zaterdag 21 okt. en zondag 22 olct., 8 uur
Toneelgroep „Theater" met „Speelgoed
op zolder".

Dinsdag 24 ckt. en woensdag 25 t<kt., 8.15:
Toneelgroep „Ensemble" met .Ingeborg'

Donderdag 26 okt., S uur: Toneelgroep
„Centrum" met „Acht vrouwen".

Zaterdag 28 oktober, 8 uur: Ned. Comedie
met „Mijnheer gaat op jacht".

Zondag 29 okt., 8 uur: Ned. Comedie met
- „De g'etatoueerde roos".

Maandag sn oktober, 8 uur: Haagse Co-
medie mot „Een mal meisje".

Dinsdag 31 okt., 8 uur: Haagse Comedie
met „De kardinaal van Spanje".

Vrijdag 3 nov., 8 uur: Toneelgroep Theater
met „Speelgoed op zolder".

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Begunstigd door uitzonderlijk mooi herfst-
\\;eer, is er dit weekeinde door de Zand-
voortse Hockey Club weer een uitgebreid
programma afgewerkt, terwijl bovendien
zaterdagavond in „De Rotonde" de alge-
mene ledenvergadering werd gehouden.

Eerst de wedstrijden. Deze leverden voor
de senioren niet zulke beste resultaten op,
want van de zes gespeelde wedstrijden
werden er twee gewonnen, twee eindigden
in gelijk spel en de resterende twee wer-
den door de Zandvoorters verloren.

De beste resultaten kwamen van het
tweede dameselftal en het vierde heren-
team, die beiden met een voordeelstand op
eigen terrein de wedstrijden tegen VW l
resp. BMHC 9 wisten te beëindigen.

Dames 2 trad om 11.15 aan voor de wed-
strijd tegen VVV, en wist deze aantrekke-
lijke ontmoeting met 3-0 te winnen, en
daardoor enkele kostbare punten aan de
lijst toe te voegen. De gasten slaagden ei
niet eenmaal in het Zandvoortse doel te
doorboren.- Eveneens op eigen terrein wist
het vierde herenteam het sterk geachte
BMHC 9 (vorige week winnaar tegen het
sterk geachte Ever Swift) met een neder-
laag naar' huis te sturen. Aan beide zijden
werd met invallers gewerkt (Zandvoort
speelde zelfs enige tijd met 10 man omdat
de elfde speler nog niet was gearriveerd),
maar de jeugdige spelers wisten met veel
élan een aantrekkelijke wedstrijd op te
bouwen, vakkundig geleid door de heren
Noorda en Van Pagee. De ruststand was
1-0 na een doelpunt van Jan SchalkwijK,
terwijl na de rust Gerard Groenestein er
2-0 van wist te maken. De goed partij ge-
vende BMHC-ers hadden een tegenpunt
verdiend, maar dit was een wedstrijd waar
het nu eens niet alleen cm de afloop ging
(de ranglijst is nu eenmaal iets om in <*e
gaten te houden), maar ook om de genoe-
gens van het spel en de sport.

Dames l 'wist op eigen terrein HBS 2
niet baas te blijven en ging ondanks aan-
moedigende kreten met 1-2 ten onder. He-

ren l kreeg Eechtrop 2 op bezoek op
„Duintjesveld" en wist een gelijke stand
te bereiken:' 1-1. Heren 2 dat op bezoek
ging bij Pinoké 3 kwam met een 5-2 ne-
derlaag naar Zandvoort terug en heren 3
tenslotte volgde in de wedstrijd tegen
HBS 5 het voorbeeld van heren l, door
met een 1-1 stand terug te keren.

De uitslagen luiden:
Heren:

ZHC 1-Eechtrop 2
Pinoké 3-ZHC 2
HBS 5-ZHC 3
ZHC 4-BMHC 9

Dames:
ZHC 1-HBS 2
ZHC 2-WV l

1-1
5-2
1-1
2-0

1-2
3-0

De Zandvoortse Hockey Club hield zater-
dagavond in „De Rotonde" haar jaarlijkse
ledenvergadering. Het werd een korte
maar bijzonder plezierige bijeenkomst, die
na afloop van de vergadering werd voort-
gezet met een gezellig samenzijn.

Het bestuur van de ZHC onderging een
kleine wijziging doordat de heer P. Kelder
als bestuurslid was afgetreden en de heer
Th. Polman zich niet herkiesbaar stelde.

In de plaats van de heer P. Kelder werd
op voordracht van het bestuur de heer P.
Keur benoemd en over de vacature ont-
staan door het niet herkiesbaar zijn van
de heer Polman werd ter vergadering' ge-
stemd. De (jeugdige) heer K. Muller kreeg
24 van de 33 stemmen en zal het bestuur
aanvullen. De heren J. A. B. van Pagee,
A. Balledux en B. van Beets werden met
algemene stemmen herkozen.

In de Technische commissie werden be-
noemd mevr. T. v.d. Bergen-Spolder en
de heren Van Pagee en H. Noorda.

De verslagen van penningmeester en se-
cretaris werden goedgekeurd. Binnenkort
zal het bestuur zich bezig houden met de
groei van de vereniging die zeer voorspoe-
dig is, en daarom alle aandacht vereist.

WONINGRUIL in Zandvoort
Aang. huis in het centrum,
Gevr. volkomen vrij huis
bij zee of duin of Zandv.l.
Br. nr. 8001 bur. Z. Crt.

WONINGRUIL of koopruil
Amstelveen-Zandvoort

Aang. Ie stand Amstelv.,
omg. Keizer Karelpark, blij-

vend vrij uitzicht, b'ev. ben.
engelse kam., hal, keuk.;
bov. 3 slp.krs, badk. en
zolder, voor en achter-
tuin. Br. nr. 8005 Z. Crt.

Aangeb. 2e etage Adm. de
Ruyterweg Amsterdam, be-
vatt. 4 kmrs, keuk, douche,
war., balk., zolderkam. en
bergzolder. Huur ƒ 75 p.m.
Gevr. vrij .ben.huis Zand-
voort of omg. Hogere huur
geen bezw. Br. 8003 Z.Crt.

Aangeb. A'dam: ben.huis,
4 k., bad. gr. tuin, schuur,
plaats. Gevr. te Zandvoort
kleine woning, mag oud
zijn. Br. nr. 8002 Z. Crt.

Woningruil Haarlem-Zandv.
Aang. kamer ensuite, 4 si.
kam., voor- en achtertuin,
nette tand, H-N. Gevr. klei-
ner huis. Br. A. F. Lomans
Vinkenstraat 61, Haarlem.

Beschaafde jongeman zoekt
flinke besl. vrije ongem.
KAMER, liefst met koud-
warm water. Br. 8004 Z.C.

GARAGE
te huur gevraagd
voor de wintermaanden.
Huur ƒ 35,— p.m.; directe
omgeving Zuidboulevard 73
Aanbiedingen Telef. " 2575.

Gevraagd in verlofgangersgezin met
4 kinderen. (3 schoolgaand)

MEISJE voor dag en nacht
voor verzorging van de kinderen en lichte huish. be-
zigheden tot eind december. Goede betaling. Thor-
beckestraat 31, telef. 2896.

STUDIE-PIANO te koop.*
Kalkoene, Thorbeckestr. 35
tel. 2714.

WERKSTER gevr. v. 2,a,tJ3
ochtenden of dg. p,w. Th'or-
beckestr. 31, telef. 2896.

Voor direct gevraagd:

nette jongen
VISHANDEL KERKMAN
& LOOS, Haltestraat 16 .

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

BEHANGEN EN
STOFFEREN

F. C. HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks;
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte o]
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

VELO
voor wasmachine combi-
naties, haarden, gasfornui-
zen, meubels, radio's en tv*
Vraagt inlichtingen bïj
onze Velo-vertegenwoordi-
ger M. Meijer van Hoefla-
ken, Zeestraat 37, Zand-
voort.

Stadsschouwburg
te HAARLEM

jZaterdag 28 okt., 8.uur
Nederlandse Comedie

Mijnheer gaat
op jacht

Zondag 29 okt., 8 uur
Nederlandse Comedie

Voorlopig laatste
voorstelling

De getetoueerde
roos

Maandag 30 okt., 8 uur
Abonn. B.

Baagsche Ooinedie
Een mal meisje

Dinsdag 31 okt., 8 uur
Haagsche Comedie

De kardinaal
van Spanje

Vrijdag 3 nov., 8 uur
Abonn. F

Toneelgroep „Theater"

Speelgoed
op zolder

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.l.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

FAMILIE
DRUKWERK
Gertenbachs Drukkerij
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G E Z E L L I G H E I D
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LAAT UW HUIS OPVROLIJKEN
MET EEN NIEUWE VERFLAAG

Gedurende? de maanden
november, december, jannuari, februari

speciale prijzen voor binnenwerk

Schildersbedrijf P. J. Dannenburg
v/h j. j. VAN DER MIJE

Koningstraat 23 telefoon 2457, (020) Z41450
b.g.g. 2584
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Zandvoortse Damclub
De Zandvoortse Damclub, die dit seizoen
uitkomt in de 2e klasse van het district
Kennemerland, is gestart met een fraaie
13-7 overwinning.

«.
De gedetailleerde uitslagen luiden:
C. Draijer jr-P. de Korte 2-0
A. Hoekema-C. Post 1-1
C. Draijer sr-J. Mensen 2-0
J. Ovaa-G. Zuiderduin 2-0
P. Versteege-A. v. Kan 0-2
M. Weber-H.. Ipenburg 1-1
J. Koper-M. Post 1-1
Th. ter Wolbeek-K. Boonstra 1-1
J. van Dijk-J. Noordzij 2-0
F. van Beem-E. Heydenrijk l-l

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans:
Bratny - Het Kruis der dapperen (Wereld-

oorlog 2)
Gide - Vrouwenschoot.
Von Salomon - De zaak A.D.
Lederer - Drei Tage Liebe.
Warren - The cave.
Colette - Mitsou.

Ontwikkelingslectuur
Van Eysselsteyn - Margarine (De ge-

schiedenis van). 1957.
Van der Heide - Speurtocht naar onze

voorouders (De prc-historie van het ia-
ge westen). 1961.

Reizen 1960/1961 (Toeristisch maandblad)
Röttger - Pp.pier (Handenarbeid als crea-

tief spel).
Telder - Sterven en dan? 1960.
Theosofia 1960.

KJ.C. „Noord"
De stand in de competitie van de maand
oktober luidt als volgt:
1. mevr. Kraaijenoord 15757 p.; 2. A.
Schaap 14561 p.; 3. mevr., van Norüon
14483 p.; 4. H. Bol 14425 p.

Administratiekantoor
B. Polak

Accountancy Belastingen
H. de Grootstraat 25, telef. 2283

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste Z.K.C.-twaalftal speelde het

afgelopen weekeinde gelijk tegen „Nieuw
Flora" 4; de eindstand was 2-2.

Het adspivantentwaalttal versloeg Oos-
terkwartier t op eigen terrein met 8-1.

Zandvoortse Bridgeclub
In de A-lijn staat het koppel mevr. Spoel-
der-Jongblocd op de eerste plaats met
111,41%, op de voet gevolgd gevolgd door
het dameskoppel Van Dartelen-Brossois
met 111,31%.

In de B-lijn gaat het dameskoppel Bos-
Kerkman met 116,44"% aan de kop, het
koppel Mulder Smid-Notterman is tweede
met 114,93%

In de C-lijn komen vier koppels voor de
eerste plaats in aanmerking. De twee voor-
naamste kanshebbers zijn de families Van
Straaten (109,53) en RIenstra (107,83%).

In de D-lijn is het koppel Van Dartelen-
Polak met 113,09% ver uitgelopen. Het da-
deskoppel Berghoff-Sneiders komt met

105,95% op de tweede plaats.
J.l. zaterdagavond streden drie teams

van de Zandvoortse Bridgeclub In Haar-
lem om de J. M. Visserbeker. De fam. Va-
der wist op een eerste plaats beslag te
leggen. Mede door de resultaten van de
koppels mevr. Hagen-Bisenberger en fam.
De Jong werd een eervolle vijfde plaats
bereikt.

Vergaderkalender okt.-nov.
17 oktober — Fotokring „Zandvoort", fo-

tocollectie, Gemeenschapshuis. j
24 en 25 oktober — Toneel ver. „Op^-hoop

van zegen", toneeluitvoering, Monopole.
26 oktober — Partij v.d. Arbeid, openbare

vergadering, Gemeenschapshuis.
26 oktober — Ned. Ver. van Huisvrouwen,

afd. Zandvoort, schouwburgmiddag.
£7 okt. — Ned. Chr. Vrouwenbond, &fd.

Zandvoort, lezing, Jeugdhuis Herv. kerk
Cl oktober — Fotokring „Zandvoort",

workavond-vergroten, Gemeenschapshuis
8 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,

koffie-uurtje, rest. Kiefer.
'j november — Comm. huish. en gezinsv.l.,

afd.
huis

Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-

14 i»ovember — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

14 november — Fotokring „Zandvooit",
lezing, Gemeenschapshuis.

15 november — Alg. Bond van Ambtena-
ren, bijeenkomst en filmavond, „Ons
Gebouw". ', ,

J 2 november — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, kienmiddag, Gemeenschapshuis.

24 november — Ned. Chr. Vrouwenbond,
lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk.

28 november — Fotokring „Zandvoort",
collectie kleurendia'?, Gemeenschaps-
huis.

Aanrijdingen
Zaterdagmiddag moest een scooterrijder
op de Grote' Krocht krachtig remmen
voor een voetganger die onverwacht de rij-
weg overstak. De scooter slipte en werd
licht beschadïgd. De bestuurder en zijn
duopassagiere liepen geen verwonoiuguu
op.

*

Zaterdagochtend omstreeks 11 uur botste
op de Noorderduinweg een auto tegen een
truck met oplegger. De auto werd bescha-
digd.

EHBO-curcus start vrijdag

A.s. vrijdagavond start in het Gemeen-
schapshuis c'e'EHBO-cursus van de Zand-
voortse Reddingsbrigade onder leiding .van
dokter J. F. Zwerver en de heer A. Loos.

Politie-puzzelrit

De uitslag van de j.l. vrijdag door 'de po-
litie georganiseerde puzzelrit, voor agen-
ten en reservisten, luidt als volgt:
A-rout«: 1. H. de Hoop, 97 strafp.; 2. R.
Gatsma,' 121 p.; 3. J. Popkema, 127 p.;
4. D. Trappel, 148 p.; 5. G. Brandse, 160 p.

B-route:. 1. D. Deelstra, 22 strafp.; 2. S.
H. van der Meij, 24 p.; 3. H. Dijkstra, 28
p.; 4. R. Dijkstra, 30 p.; 5. J. Kerkman,
36 strafp.

De voorzitter van de Zandvoortse Poli-
tie Sport Vereniging reikte na afloop van
de rit de prijzen uit. De waarnemend
korpschef, dÖ j Keer J. C. van den Bet g,
dankte SJ .organisatoren en de leden van
de motorclub „Zandvoort" voor hun mede-
werking, i __

MCZ-puzzelrit
De motorclub „Zandvoort" organiseert

zondag 22 oktober a.s. een dagrit over een
af stand,, van ongeveer 65 km. De start
vindt plaats bij restaurant „De la Course"

Belangrijke
TELEFOONN UMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein.

2345 Gemeente-secretarie

42212 (02500) Oarage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horloge^ilrijf G. MVaaning, Koatver-
lore'nstraat 68.

3227 „De Oude. Tijd", antiek, in- en ver-
koop.lróranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.

2135 Oer-tenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.
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DAG VAN DE V.N.
in teken van onzekerheid

Op 24 oktober 1945 werd het Handvest der Verenigde Naties van kracht. Vijftig ge-
allieerde landen, nog onder de indruk van de beproevingen van de 2e wereldoorlog,
sloten zich daarbij aaneen om door gezamenlijke inspanning nieuwe oorlogen te
voorkomen en de bestaansmogelijkheden voor de mensheid te verbeteren. Ter her-
innering daaraan wordt elk jaar op 24 oktober over de gehele wereld de „Dag der
Verenigde Naties" herdacht.

In de zestien jaren van het bestaan der
Verenigde Naties heeft de wereld grote
veranderingen ondergaan. De • snelle
dekolonisatie van Azië en later van Afrika
leidde tot het ontstaan van tal van nieu-
we onafhankelijke staten, die via het lid-
maatschap van de Verenigde Naties een
rol gingen spelen op het wereldtoneel. Al-
leen al het vorig jaar werden zeventien
nieuwe landen, waaronder zestien Afri-
kaanse staten, tot het lidmaatschap van
de wereldorganisatie toegelaten. Thans
bedraagt het aantal leden van de Verenig-
de Naties reeds het dubbele van het aan-
tal oprichters in 1945.

De snelle opkomst van de Afro-Azia-
tische landen heeft de verhoudingen en de
gevestigde machtsposities binnen de Ver-
enigde Naties grondig gewijzigd. De wes-
telijke mogendheden, die vroeger tezamen
met de twintig landen van. Latijns-Ameri-
ka een sterke meerderheid vormden in de
wereldorganisatie, zijn nu een minderheid
geworden. Weliswaar bezitten de Afri-
kaanse en Aziatische landen nog niet de
absolute meerderheid in de Verenigde Na-
ties, doch zonder medewerking van althans
een groot aantal hunner kan geen enkel
besluit door de volkerenorganisatie wor-
den genomen.

Een tweede ingrijpende verandering in
het aanzicht van de wereld sinds 1945 is
de ontwikkeling van de kernenergie. In
1945 was Amerika nog de enige atoom-
mogendheid. Thans heeft de kernenergie
in haar vreedzame toepassing voor vele
landen geen enkel geheim meer, terwijl
reeds vier landen — en straks vijf, zes of
zeven — hun eigen kernwapens produce-
ren. Daardoor is de kwestie van de ato-
maire ontwapening en de stopzetting van
de proefexplosies een. vraagstuk van de
allerhoogste orde geworden.

Een derde onverwachte ontwikkeling
sinds 1945 is het ontstaan van de ruimte-
vaart. In alle richtingen zijn raketten' de
kosmische ruimte ingezonden. De eerste
raket heeft reeds de maan bereikt. De eer-
ste mensen zijn na een reis door de ruim-
te behouden op aarde teruggekeerd. Het
eerste ruimtestation zal wellicht eerder
dan men denkt- op zijn plaats van bestem-
ming komen. Deze stormachtige ontwik-
keling kon in 1945 nog niet worden voor-
zien. De alles overheersende vraag voor

de Verenigde Naties is, of deze ontwikke-
ling de oorlog of de vrede zal dienen.

De Dag der Verenigde Naties staat dit
jaar in vele opzichten in het teken der
onzekerheid.

De opvolging van de zo tragisch in
Noord-Rhodesia omgekomen secretaris-
generaal Hammarskjöld en de eventuele
toelating van communistisch China tot de
Verenigde Naties dreigen de grondvesten
van de wereldorganisatie aan te tasten,
juist op een tijdstip waarop internationale
samenwerking meer dan ooit is geboden.

Hopelijk zal de bezinningsdag van 24
oktober de volkeren der wereld en hun lei-
ders een hernieuwd inzicht geven in de
noodzaak van het voortbestaan van een
wereldforum ter bevordering van vrede en
veiligheid, van welvaart en geluk.

Beroep afgewezen
In april 1960 hebben burgemeester en wét-
houders van Zandvoort een wachtverbod
vastgesteld voor de Seinpostweg en de
Boulevard Paulus Loot. Dit wachtverbod
geldt tussen 8 en 17 uur tijdens het sei-
zoen (mei t.m. augustus).

Tegen dit besluit is destijds beroep inge-
steld door Mr. Drs. I. van Praag te Bent-
veld. Deze was n.l. van mening, dat dit
besluit niet was ingegeven in het belang
van de vrijheid en veiligheid van het ver-
keer, doch daartegen juist indruiste. Voor
de inwoners van Bentveld achtte de heer
Van Praag dit verbod zeer hinderlijk, om-
dat deze mensen zover van het strand if-
wonen, dat zij wel genoodzaakt zijn zich
per auto naar het strand te begeven.

Dit beroep is thans door de Kroon niet-
ontvankelijk verklaard, omdat de heer Van
Praag niet te beschouwen is als een oe-
langhebbende in de zin der wet. Een be-
langhebbende moet volgens de Kroon een
eigen persoonlijk belang bij een besluit
hebben en dat is met normale weggebrui-
kers, zoals de heer Van Praag, niet net
geval. Wanneer dit anders was zou prak-
tisch iedereen in beroep kunnen komen en
dat is volgens de Kroon allerminst de be-
doeling van de wetgever geweest.

Op de motieven van de heer Van Praag
is de Kroon dus niet ingegaan.

ti&n. jaah,

„Kof op, jongens, 't is een verjaardag "

Z.R.B. vraagt meer steun
in rapport aan het Strandschap Zandvoort

Het bestuur van de Zandvoortse Reddingsbrigade heeft onlangs rapport uitgebracht
aan het „Strandschap Zandvoort", over de werkzaamheden en de ervaringen van de
Brigade in het afgelopen zomerseizoen. In dit rapport brengt het bestuur tevens een
aantal wensen en verlangens onder de aandacht van het Strandschap, inzake de ver-
betering van de ' veiligheidsvoorzieningen aan het strand.

Het bestuur acht de waarschuwingsborden
die door de gemeente bij de muien zijn
geplaatst nuttig, maar niet afdoende. Het
bestuur adviseert bij de muien twee bor-
.dP.n te plaatsen, die naar drie zijden zicht-
baar moeten zijn. Maar ook dan, zegt het
bestuur, blijft het effect relatief. Een
waarschuwing vanaf het strand met be-
hulp van een toeter blijft, volgens het
ZRB-bestuur, het meest doeltreffend.

De meeste verdrinkingsongevallen, rap-
porteert de Brigade, vinden in de onnud-
dellijke nabijheid van de kustlijn plaats.
Hieruit mag echter niet de conclusie wor-
den getrokken, dat dit de gevaarlijkste

Bijdrage van de jeugd
in anti-honger campagne

Weet u hoeveel mensen er jaarlijks van de honger omkomen? Vijfendertig miljoen!
Dat is meer dan drie maal de bevolking van Nederland. Vijfendertig miljoen man-
nen, vrouwen en kinderen die niet in nun allereerste levensbehoefte, voldoende eten,
kunnen voorzien. Tweederde van de wereldbevolking heeft honger en lijdt aan on-
dervoeding.

Op 11 november a.s. komen in de Beatrix- Aan de burgemeesters in 't gehele land
Irenehal van de Utrechtse Jaarbeurs 2000
jonge vertegenwoordigers uit alle gemeen-
ten van ons land bijeen voor de start van
de „Anti-hongeractie 10 x 10", het aandeel
van de Nederlandse jeugd in de strijd te-
gen honger en ondervoeding in de nood-
gebieden. Gedurende de tien weken Jie
liggen tussen 8 januari en 17 maart 1962
zal van ieder meisje en jongen een tiende
gedeelte van hun zakgeld worden ge-
vraagd ten bate van hun hongerende
medemensen.

De Actie 10 x 10 zal de bijdrage zijn van
de Nederlande jongeren aan de anti-hon-
ger actie die door de Nederlandse Organi-
satie v. Internationale Bijstand (NOVIB)
wordt gevoerd onder auspiciën van het
Nederlands Comité van de Landbouw- en
Voedselorganisatie der Verenigde Naties
(FAO). De Nederlandse Jeugdgemecn-
schap is verzocht alle activiteiten van de
jongeren in het raam van deze actie te
coördineren.

De tweeduizend meisjes en jongens die
op 11 november in de Utrechtse Jaarbeurs
aanwezig zullen zijn, zijn de afgevaardig-
den van duizend gemeenten. Het initiatief
tot dit jeugdappel is uitgegaan van de
burgemeester van Den Haag, mr. H. A. M.
T. Kolfschooten, die in zijn hoedanigheid
van voorzitter van de Vereniging Neder-
landse Gemeenten aan zijn ambtgenoten
heeft gevraagd hun gemeenten door een
meisje en een jongen in de leeftijd tussen
12 en 25 jaar op de samenkomst in Utrecht
te doen vertegenwoordigen.

Op deze bijeenkomst zal de jeugdafge-
vaardigden worden uiteengezet hoe „brood-
nodig" de te voeren Anti-honger actie is.
De afgevaardigden ontvangen een actie-
boek, waarin het doel en de organisalo-
rische opzet van de campagne zijn opge-
nomen. Daarna zullen de jongelui naar
hun gemeenten terug keren en daar de
plaatselijke jeugdcomité's op gang bren-
gen. Deze jeugdcomité's kunnen worden
samengesteld uit scholieren en studenten,
uit leden van jeugd- en sportorganisaties,
uit dienstplichtige militairen, kortom uit
alle kringen van jongeren tussen 12 en 25
jaar. •>

is verzocht mee te werken aan de tot-
standkoming van deze jeugdcomité's. Ge-
durende de tien weken die de Actie 10 x 10
duurt zullen aan de jongeren naar gelang
van hun leeftijd kaarten van verschillende
waarden worden aangeboden. Zo zijn er
rode kaarten, van ƒ l (10x10 cent), wit-
te kaarten van ƒ 2,50 (10x25 cent), blau-
we kaarten van ƒ 5 (10 x 50 cent) en
oranje kaarlen van ƒ 10 (10x/ 1).

Natuurlijk kan de jeugd naast deze ba-
sisactie ook door middel van andere akti-
viteiten de Anti-honger actie steunen. Een
landelijk aktiebureau zal een ieder die in-
lichtingen of hulp bij het organiseren van
aktiviteiten wenst met raad en daad ter
zijde staan. Het adres van dit aktiebureau
Is: Bureau Jeugdaktie 10x10, Henri Po-
laklaan 14, Amsterdam-C., telefoon 020-
741010, giro 10102.

Het geld dat men door deze acties
hoopt binnen te krijgen, zal in de eerste
plaats worden bestemd om de honger in
Afrika op allerlei manieren te bestrijden.
Naast de directe verstrekking van voed-
sel zal ook de verbetering van de land-
bouw ter hand worden genomen.

Een nieuwe vereniging
Op initiatief van de postzegelverzamelaar
dr. ir. W. Wessel, is tijdens een bijeen-
komst van postzegelliefhebbers in hotel
Meijershof een filatelistenvereniging opge-
richt. Er werd op de vergadering, die
door plm. vijfentwintig verzamelaars werd
bezocht, een voorlopig bestuur samenge-
steld bestaande uit de navolgende perso-
dnen: dr. ir. W. Wessel, voorzitter; D. H.
Strengers, secretaris; H. Brulns, penning-
meester.

De eerstvolgende bijeenkomst is vast-
gesteld a.s. vrijdag 3 november in hotel
Meijershof. Op deze bijeenkomst zullen de
statuten en het huishoudelijk reglement
worden vastgesteld.

zone is bij het baden en zwemmen. Maar
het is gebleken, dat zij, die op grotere af-
stand in moeilijkheden komen te verkeren,
eerder in staat zijn zich nog enige tijd bo-
ven. water te houden. Dit is vanzelfspre-
kend geen "pleidooi Voor het zwemmen op
grote afstand van de kust. Integendeel,
het bestuur schrijft, dat zich vooral onder
de jongeren een neiging openbaart om
zo vér mogelijk in zee te gaan. Dat het
gevaar voor een ongeval hierdoor toe-
neemt behoeft geen nader betoog.

Op dringend verzoek van de Brigade
heeft de Kon. Ned. 'Bond tot het Redden
van Drenkelingen dit jaar, naast de" reeds
eerder toegewezen vletten, opnieuw twee
vletten beschikbaar gesteld. Vooral op de
topdagen bleken deze twee vletten onmis-
baar. Te lang echter heeft de Z.R.B, ge-
profiteerd van de bereikte goodwill bij de
K.N.B.R.D., schrijft het bestuur. Het
Strandschap, dat medeverantwoordelijk is
voor de veiligheid aan het strand, zal het
met het bestuur van de Brigade eens zijn,
dat de Z.R.B, thans zelf de beschikking
moet krijgen over het nodige materiaal.
Daarom vraagt de Brigade aan 't Strand-
schap de middelen te verstrekken om twee
vletten en drie motoren aan te schaffen
en te onderhouden.

Met het afschrijven van de motoren in
een periode van vijf jaar, zegt de Z.R.B.,
is alleen al een bedrag van ƒ 1000 gemoeid
en is voor onderhoud en oenzine een be-
drag van ƒ 1300 nodig. De Brigade is niet
in staat dit geld bijeen te brengen, ook
niet door middel van collecten. Bovendien
brengt het onderhoud van de overige vlet-
ten zware lasten met zich mee. Het be-
stuur hoopt dat deze wensen door het
Strandschap zullen worden ingewilligd, in
het belang van de veiligheid van de hon-
derdduizenden die het strand van Zand-
voort in de zomermaanden bezoeken.

*
In het begin van het rapport wordt mei-
ding gemaakt van de aktiviteiten van de
Brigade in het afgelopen seizoen. Er wa-
ren vier verdrinkingsongevallen te betreu-
ren. Drie Duitse toeristen en een Span-
jaard werden het slachtoffer van de zee. In
totaal dertig reddingsacties werden mst
succes bekroond. Het is opmerkelijk dat
hierbij vrijwel alleen Duitse vakantiegan-
gers waren betrokken. Zij blijken dus het
zorgenkind van de brigade. De samenwer-
king met de rijks- en gemeentepolitie,
zegt het rapport, was ook nu weer uit-
stekend.

Snelle bevolkingsgroei
In het zojuist verschenen verslag over '60
van de Rijksdienst voor 't Nationale Plan
worden hogere ramingen voor de bcvol-
kingsgroei in de eerstkomende decennia ge-
geven dan indertijd zijn opgenomen in de
Nota inzake de Ruimtelijke Ordening. Uit
de cijfers over 1950-'60 blijkt, dat de groei
aanmerkelijk groter is geweest dan de ra-
mingen waren. Bij het voortgaan van deze
ontwikkeling zal het in de Nota genoem-
de getal van veertien miljoen inwoners in
1980 worden overtroffen. Globale becijfe-
ringen van de bevolking omstreeks net
jaar 2000 leiden tot een raming van acbt-
tien a twintig miljoen.

In het rapport Westen des lands is in-
dertijd een raming beproefd van de bevol-
kingsgroei over de periode 1950-'80, waar-
bij voor het westen des lands een onder-
verdeling is gemaakt tussen de randstad
Holland en het overige westen. Uit de cij-
fers over de werkelijke groei in de periode
1950-1960 is gebleken, dat deze groei van
het westen des lands achterblijft bij de ra-
ming, terwijl die van de andere landsdelen
tezamen daar in toenemende mate boven
uitgaat. Het verschil op 31 december 1960
was voor het westen —48.000 en voor ove-
rig Nederland ongeveer +274.000.

In de landsdelen buiten hpt westen '
pen het zuiden en het oosten hoger uit; de
groei in het noorden en het zuidwesten
blijft daarentegen iets beneden de raming.
De groei van de randstad blijft achter hij
het geraamde verloop; die van het overi-
ge, in hoofdzaak „landelijke" westen gaat
daar boven uit.
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10.00-16.SO
Samengesteld door P. van der Mije KCan

Burgerlijke Stand
13 oktober—19 oktober 1961

Geboren: Anna Catharina Wilma, d.v.
B. J. Koper en van S. B. E. van den Eijnde;
Marco, z.v. W. J. Meerwijk en van K. van
der Werve.

Gehuwd: Theo de Boer en Trijntje Bol;
Arie Willem Spiers en Eugenie Madeleine
Brossois.

Overleden: Maria Helena Mink, oud 74
jaar, achtereenvolgens gehuwd geweest
met P. J. Lef f erts en J. Komen; Hendrik
van Koningsbruggen, oud 85 jaar, gehuwd
geweest met Krijntje Zwemmer.

Hier staat uw brief

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

Zakelijke discussie gevraagd
Mijnheer de redakteur,
Ik zou gaarne het volgende onder de
aandacht willen brengen. Na het indie-
nen van het bezwaarschrift van 69 inwo-
ners van de Frans Zwaanstraat en omge-
ving tegen het uitbreidingplan „Zuid", is
mij gebleken dat er mensen zijn, die twij-
felen aan de objectieve bedoelingen van de
adressanten. Zij spreken namelijk als hun
mening uit: dat het bezwaarschrift alleen
is ingegeven om eigen belangen veilig te
stellen. Over de integriteit van de adres-
santen kan ik niet oordelen, maar wel kan
ik mij een mening vormen over de argu-
menten die zij aanvoeren. Die argumenten
komen mij zeer redelijk en in het be-
lang van de gemeente voor.

Door te veronderstellen of te suggere-
ren — want men wéét het niet — dat
de adressanten alleen de eigen belangen
behartigen, ontwijkt men de kernpunten
van hun protest en vertroebelt men de
sfeer rond de zaak waar het om gaat.

Dat mijn vrees dat de kwestie in de
sfeer van het persoonlijke wordt getrok--
ken niet ongegrond is, blijkt wel uit een
reactie die ik onder ogen kreeg op het be-
toog van het raadslid de heer Breure, in-
zake de autoraces op het circuit. De heer
Breure, zo las ik, is in het bezit van een
snelle sportwagen en dus — de lezer hoeft
alleen maar in te vullen — heeft hij geen
recht van ppveken F.en dergelijke
primitieve reactie op een zo ernstige zaak,
kan niet anders worden beschouwd .als een
poging, een redelijke gedachtenwisseling
onmogelijk te maken.

Ik hoop dan ook dat de binnenkort te
verwachten behandeling van het uitbrei-
dingsplan „Zuid", door het hoogste college
van Zandvoort, een zakelijke discussie zal
opleveren. Een discussie, die een voorbeeld
zal zijn voor hen die insinueren inplaats
van argumenten en verduisteren inplaats
van verhelderen.

Met de meeste hoogachting,
E. de R.

RADÏOAKTIEVE NEERSLAG
in cijfers

Radioktieva neerslag, afkomstig van de proeven met kernwapens, heeft zich ver-
spreid over het grootste deel der aarde, soms met een aanzienlijke toeneming van
het radio-aktieve gehalte ter plaatse.
In bijna alle gevallen is de hoeveelheid radio-aktiviteit in de dampkring tijdens de
huidige serie kernproeven gestegen tot boven de gehaltes, die aan het begin van het
moratorium inzake stopzetting der kernproeven waren gemeten. Op geen enkele
plaats echter bleek het gemiddelde peil een gevaar op te leveren voor de gezond-
heid. De geleerden zijn het niet met elkaar eens over de hoeveelheid „veilige" stra-
ling. Sommigen zeggen dat geen enkele straling geheel veilig is.
Zoals te verwachten was, heeft de door de proeven veroorzaakte neerslag een onre-
gelmatig verloop rondom de aardbol gehad. Windrichtingen en andere factoren
maakten het zeer moeilijk om een geregeld patroon te ontdekken. Bovendien is alle
afval van de kernbommen nog niet op aarde teruggekomen. Zelfs als er geen kern-
explosies meer plaats hebben, zal de neerslag van de laatste proeven nog weken lang
op de aarde neerdwarrelen. Gaat men af op vroegere ervaringen, dan moot het
ergste nog komen. Volgens deskundigen kan de zwaarste neerslag van de jongste
kernproeven volgend voorjaar worden verwacht.
De kernproeven, van 1958 waren de „vuilste", dat wil zeggen zij produceerden de
meeste neerslag. Deskundigen schatten thans echter dat sinds l september j.l., de
datum, waarop de kernproeven werden hervat, de dampkring met evenveel radio-
aktiviteit is besmet als in de herfst van 1958. Het stralingsniveau in Toronta, Ca-
nada, steeg op een gegeven dag met meer dan duizend procent. Een waarncmings-
post in Sjizoeoka in Japan meldde dat de radio-aktiviteit daar 800 maal zo groot
was als normaal. De radio-aktiviteit in regenwater, dat boven Zuid-Italië viel,
bleek 300 percent hoger te zijn dan vóór de proeven.

Begin mora-
torium 1958

Begin
proeven in

sept. j.l.

Hoogste
Huidig recente

peil punt

Zweden
Noorwegen ....
Denemarken
Finland
Portugal
Nederland
Italië
Frankrijk
Oostenrijk
West-Duitsland
Engeland
Canada
Japan

3
2,2
1,6

4,8
21

4
12

2,44
5,8

Verenigde Staten
noordwestkust
zuidwestkust
noordoostkust .
zuidoostkust

14.000

453
14
33
18

0,05
0,03
1,2

0,2
0,02
0,9
0,01
0,2

28
0,071
0,07
0,07

2
0,5
3

5
3,2
3,4

onder 2
6,5
3,46

1,3
3,42

51,8
varieert van

honderden tot
duizenden

13
3,2
5,6
4

41,6
8,47

31
10
4
3,7

10
322,7
789

20
2

45
36

Gegevens uit Rusland, waar de meeste proeven de laatste tijd zijn genomen, ont-
breken.
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Zandvoortmeeuwen
Uitslagen woensdag 11 oktober:

TYBB pupillen c-Zandvoortm. b 0-6
Zandv.m. pupillen c-Zandvoortm. d 0-1

Uitslagen zaterdag Ui oktober:
Zandvoortm.-SIZO 3-3
Zandvoortm. 2-VEW 2 4-4
SIZO 3-Zandvoortm. 3 3-1
Zandv.m. jun. a-Kennemerland a 4-2
RCH adsp. b-Zandvoortm. a 0-6
Zandvoortm. ads. b-HFC d 10-2
Zandvoortm. adsp. d-HFC f 2-2
DIO adsp. b-Zandvoortm. e 4-3
Bloemendaal pupillen a-Zandv.m. a 2-3

Uitslagen zondag 15 oktober:
Aalsmeer-Zandvoortm. 1-0
Zandvoortm. 2-HBC 2 2-3
Kinheim 2-Zandvoortm. 3 3-3
Zandvoortm. 5-Concordia 3 0-1
Haarlem 7-Zandvoortm. 6 7-3
TZB 3-Zandvoortm. 7 1-4
Spaarnestad 4-Zandvoortm. 8 1-1
Zandvoortm. jun. b-DIO a 1-2
Zandvoortm. jun. c-WH a 3-7
Haarlem jun. d-Zandvoortm. d 10-0

Programma zaterdag 21 oktober:
De Geuzen-Zandvoortmeeuwen 15.45 u.

5 Zandvoortm. 2-Halfweg 15 u.
11 Zandvoortm. 3-J. Hercules 2 15 u.
43 EHS adsp. a-Zandvoortm. a 15.15 u.
66 Zandvoortm. jun. c-DCO a 14.30 u.
71 Zandv.m. adsp. c-Schoten c 14.30 u.
74 DCO adsp. b-Zandvoortm. d 15 u.

118 Zandv.m. adsp. g-Ripperda e 15.30 u.
134 Zv.m. pupillen a-O. Gezellen a 15.30 u.
Programma zondag 22 oktober:

24 Zandvoortm. 4-Ripperda 4 9.45 u.
35 Zandvocrtm. 5-Hoofd. Boys 2 12 u.
57 Zandvoortm. 6-BHS 5 9.45 u.
78 Zandvoortm. 7-Hfd. Boys 3 12 u.
87 ZTB 4-Zandvoortm. 8 12 u.

127 Bloemendaal jun. c-Zv.m. d 9.45 u.
Programma woensdag 25 oktober:

Zandv.m. pupillen b-Zandv.m. d 15 u.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
De Zandvoortse Hockey Club speelt in

de senioren afdeling dit weekeind met twee
elftallen thuis, vier teams gaan op bezoek.
Het eerste herenelftal ontvangt zondag
om 14.15 uur HIC 2 en moet het eigen ter-
rein kunnen benutten door uit deze ont-
moeting minstens een gelijk spel te halen.
Dames l dat gastvrouw is voor BDHC 5
moet hetzelfde resultaat kunnen behalen
in de wedstrijd die om 12.45 begint.
Heren:

ZHC 1-HIC 2 14.15
Be Fair 4-ZHC 2
Kraaien 4-ZHC 3
Strawberries 6-ZHC 4.

Dames:
ZHC1-BDHC 5
Pinoké 3-ZHC 2

Uitslagen van de jeugdwedstrijden
Jongens:

ZHC a-BMHC d
Eechtrop c-ZHC b
Alliance £-ZHC d

Meisjes:
HBS a-ZHC a
ZHC b-Strawberries b
BDHC g-ZHC c
ZHC d-ZH e

Programma voor zaterdag:
Meisjes:
BDHC b-ZHC a
BDHC e-ZHC b
ZHC c-Bechtrop c
Strawberries f-ZHC d
ZHCe-Scheybeek c

Jongens:
ZHC a-BMHC c
ZHC b-Alliance c
ZHC c-Strawberries f
ZHC d-BMHC g

3—0
2—4
3—6

3—0
1—0
0—7
O—l

16.00

16.00

14.00
15.00
15.00
14.00

POEDER - ZALF - OLIE - ZEEP

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag H oktober:

TZB adsp. b-Onze Gezellen e 1-1
Uitslagen zondag 15 oktober:

TZB-Nieuw Vennep 3-1
TZB 2-Heemstede 2 1-2
TZB 3-Zandvoortmeeuwen 7 1-4
Van Nispen 3-TZB 4 3-1
HBC jun. c-TZB a 7-2

Programma zaterdag 27 oktober:
60 TZB adsp. a-Geel Wit b 15 u.

108 Geel Wit adsp. e-TZB b 15 u.
Programma zondag 22 oktober:

14 DSB-TZB 12.30 u.
(Terrein v.d. Aart Sportpark)

79 Schoten 6-TZB 3 uitg.
87 TZB 4-Zandvoortmeeuwen 8 12 u.
93 TZB 5-Vogelenzang 5 12 u.

Programma woensdag 25 oktober:
Pupillen TZB a-TYBB c 15 u.

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen van de vijfde competitieronde
om de wisselbaker luiden:

Gerritsma-Roetemeijer 1-0
Kroon-Steiner I-O
Nielsen-de Jong 1-0
Vastenhouw-Lindeman 0-1
Janssen-Kop 1-0
Luykx-v.d, Brom 0-1
Muller-van Duijn 1-0
Buitendijk-EIdering J.-0
Bosch van Drakensteijn-v. Keule 1-0
De Bruin-Hosren-Esf-h afgeor.
Kolkman-Wessel i-O

Zandvoortse Korfbalclub
Voor het a.s. weekeinde staan de volgen-
de wedstrijden op het programma:

DSV 2-Zandvoort l
Zandvoort a-Aurora.

Bescherm U tegen

/hyfa*'
Als u z ich maar even ri l lerig of onpre t t ig voelt :

K.J.C. „De Kroon"
De stand in de competitie luidt als volgt:
Mevr. Boskamp 5276 p.; heer Wansink
4468 p.; heer B. Keur 4408 p.; mevr. Nan-
sink 4376 p.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort de
3e ronde voor het maandelijkse kam-
pioenschap. No. 1. C. Terol, 2. J. v.d. Wol-
de, 3. P. Wels, 4. J. Nijs.

Üameci-Gelei
Charme voor Uw handen

Tube]
95 et l

Ruim 100.000 woningen
Op l september van dit jaar waren er

107.781 woningen in aanbouw tegen 90.334
op dezelfde datum van vorig jaar.

De grote stijging van het aantal wonin-
gen in aanbouw was het gevolg van het
verschil tussen het aantal in augustus op-
geleverde' woningen (6.298) en het aantal
in die maand in aanbouw genomen huizen
(9.111).

In de eerste acht maanden van dit jaar
werden 51.302 hulzen opgeleverd. Dat is
iets minder dan in de overeenkomstige pe-
riode van 1960, toen 51.552 huizen gereed
kwamen. In totaal zijn tot en met augus-
tus sinds de bevrijding 904.344 huizen ge-
bouwd.

Daar kunt u heen
Monopole *

Vrijdag 20 t.m. maandag 23 okt., 8 uur:
film „Carthago in vlammen".
Dinsdag 24 en woensdag 25 okt., toneel-
vereniging ,,Op hoop van zegen".
Zondagmiddag 22 okt., 11,.SO uur: film
„Sjors van de rebellenclub".

, *
Gemeetischapshuis:

Vrijdag 27 oktober, S uur: Oostenrijkse
avond. NIVON afd. Zandvoort. i

*
Zomerlust

Vrijdag 27 oktober, 20.15 uur: 't Helm,
Voordrachtsavond Godfried Bomans.

*
Stadsschouwburg •

Dinsdag 24 okt. en woensdag 25 okt., 8.15:
Toneelgroep „Ensemble" met .Ingeborg'

Donderdag 2fi okt., 8 uur: Toneelgroep
„Centrum" met „Acht vrouwen".

Zaterdag 28 oktober, 8 uur: Ned. Comedie
met „Mijnheer gaat op jacht".

Zondag 29 okt., 8 uur: Ned. Comedie met
„De getatoueerde roos".

Maandag <!n oktober, 8 uur: Haagse Co-
medie meC „Een mal meisje".

Dinsdag 31 okt., 8 uur: Haagse Comedie
met „De kardinaal van Spanje".

Vrijdag S nov., 8 uur: Toneelgroep Theater
met „Speelgoed op zolder".

ROYAL l ROYAL l ROYAL
half-zware

Vergaderkalender okt.-nov.
20 oktober — Hum. Verbond, Gemeen-

schap Zandvoort, forum-avond. Gemeen-
schapshuis.

24 'en. 25 oktober — Toneelver. „Op hoop
van" zegen", toneeluitvoering, Monopole.

26 oktober — Partij v.d. Arbeid, openbare
vergadering, Gemeenschapshuis.

26 bktober — Ned. Ver. van Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, schouwburgmiddag.

£7 okt. — Ned. Chr. Vrouwenbond, &fd.
Zandvoort, lezing, Jeugdhuis Herv. kerk

27 oktober Stichting Cult. kring 't Helm,
Voordrachtsavond Godfried Bomans in

„Zomerlus,t".
27 oktober N.I.VO..N. afd. Zandvoort,

Grote Oostenrijkse avond, Gemean-
schapshuis.

28 oktober Accordeonvereniging „Zand-
voort", openbare uitvoering „Zomerlust;'

cl oktober — Fotokring „Zandvoort",
workavond-vergroten, Gemeenschapshuis

8 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
koffie-uurtje, rest. Kiefer.

8 november NW-Bestuurdersbond Zand-
voort, Ontwikkelingsavond, Ons Gebouw
Brugstraat 17.

'j november — Comm. huish. en gezinsv.I.,
afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis.

Die B.B.-folder mooi
uitgaaf je met leuke ro-
de (slagaderlijk rode)
lettertjes, aardig ge-
illustreerd. Het is zo
kelder, zo duidelijke ge-
formuleerd. Begrijpelijk
voor iedereen, zelfs voor
de kinderen.

— O ja, kent u die van dat kind?
Nee? Nou, er wandelden een moeder en
een kind. Ze kwamen bij de Tramiueg.
Mannen werkten in het zand, groeven een
kuil. Vraagt dat kind: „Waaiom doen ze
dat f" Zegt de moeder wat afwezig: „Hè!
Waar? O, ze graven voor een fundament.
Daar koml een huis".

Dat kind blijft staan en zegt: „Nee! Dat
is met waar; daar moeten we in hé, als
de grote bom komt".

Goed, hé, van dat kind. —
Ja, mooi foldertje! En zo geruststellend.

Het blijkt allemaal nog wel mee te vallen.
Er zit n.l. best een kansje in, dat er eentje
overblijft, of twee, of drie Misschien
jij wel, m'n kind.

Je bent intussen gegroeid. Je hebt lezen
geleerd van die folder. Je droomde er eerst
van, weet 'je nog ? Je weet nu alles van
fall-out en straling en weet-ik-veel af.

Toen kwam de dag van de lichtflits,
(zie blz. 4, laatste alinea).
Je was heel kalm en je bleef in de

schuilkelder, veertien lange dagen.
Je verlaat je schuilplaats, wat moeilijk

door al dat puin, en knippert tegen de
zon. Je lichaam i.s zwaar, je bloed is
zwaar ie weinig zuurstof. Je hebt je
transistor bij je. Je draait aan de knoppen:
stilte de gewijde muziek van de stilte.

-J- Verdorie, denk je dan — zijn ze in
Hilversum nou allemaal Je haalt je
schouders op en gooit het ding weg. Lang-
zaam ga je de straat op, althans je ver-
moedt dat het de straat is. Je stapt voor-
zichtig over de mensen heen. Je krijgt Ket
warm. Nergens een boom. Wel staan er
hier en daar dikke stammen houtskool,
maar die kun je niet meer als boom be-
nocmen.

Je staat stil bij wat puin. — Hallo, roep
je, hallo blokwachter — Geen anticoord.

Je loopt het dorp in. Er ligt meer puin,
dus denk je dat dit het dorp is. Dit aoas de
Kerkstraat, denk je. Je klimt omhoog en

hée, de zee. Die zag je toch vroeger
niet dadelijk, als je uit de Kerkstraat
kwam.

Och. ja, l'otel Bouives stond in de weg.
Die belemmering heb je nu in ieder geval
niet meer. Daar glanst de zee onder de
zon. Je kijkt het strand langs. Iedereen
ligt te zonnen. Ze zijn wel erg verbrand,
zul je vaagjes denken. De witte strandten-
ten hebben hun toevlucht gezocht in een
foto-negatief niet erg gezellig al die
zwarte tenten. Je blijft staan tot de zon
uit de hemel wegloopt. De maan is een
verschrikking voor je. Dat koude, dode
licht schijnt over alle dode dingen. Je ziet
de mensen op het strand, hun gezichten.
Langzaam loop je de reep af, naar ze toe.
Dan ga je tussen ze liggen, met je gelaat
naar de maan. Plotseling merk je, dat je
huilt. De maan, de sterren, alles tuimelt
mee in de warme vloed van je tranen.

Je bent alleen en eenzaam.

Ach, dat valt allemaal nog wel mee tm-
mers.

14 iiovember — Ned. c Ver. v. Huisvrouwen,
'afd. Zandvoort, lezing,- Gemeenschaps-
huis. .,,

14 november — Fotokring „Zandvooit",
lezing, GemeenschaTpshuis.

15 november — Alg. Bond van Ambtena-
ren, bijeenkomst „en filmavond, „Ons
Gebouw".

16 november Stichting Cult. kring 't Helm
Filmavond; Monopole.

?2 november — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, kienmiddag, Gemeenschapshuis.

23 november Hum. Verbond, Gemeenschap
Zandvoort, Lezing, „Het huis in de Dui-
nen".

24 november — Ned. ',Chr. Vrouwenbond,
lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk.

28 november —; Fotokring „Zandvoort",
collectie kleurendia's, Gemeenschaps-
huis.

Belangrijke
TELEFOONN iJMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein. >
2345 Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, ^
SAAB service-dealer.

2071 Sorlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en .ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraa'
en Stationsplein. c

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Behaaglijk warm!

Natuurlijk
een oliehaard
gestookt met...

MEER WARMTE
MINDER ROET
ZUINIGER

OLIE-en GASHAMDSl Fa. A. Kerkman&Zn.
van Lennepweg 5 - Tel. 3576

ZANDVOORT

Mensen en zaken
Topvoetbal en vliegangst.

Uit berichten, die de laatste dagen In de
sporthoeken van de dagbladen stonden,
icbben wij-kunnen lezen dat de, heer Blek
Schwarz het -moeilijk heeft. Vóór de inge-
wijden van het voetbalbedrijf is Elek geen
onbekende figuur. Zij, die (nog) niet zo' in-
geburgerd zijn in het voetbal wel en w^e,
moeten weten dat de heer Schwarz de
bondscoach is. Wanneer er nu nog niet er-
gens in achterhoofden lichten gaan bran-
den, kan aan deze mededeling worden toe-
gevoegd dat Elek de speciale taak heeft
een nederlands voetbalelftal te creëren, op
te voeden en — zo mogelijk — steeds te
vernieuwen, in stand te houden en — als
t zo zou mogen uitvallen — dit peil gaan-
deweg te verbeteren. Dit doet hij allemaal
namens de Koninklijke Nederlandse Voet-
balbond.

De bondscoach is de trainer van het
nederlands elftal en wij weten allemaal
dat dit elftal wordt gekozen uit spelers, dip
van hun hobby een geldzaak hebben ge-
maakt. De trainer zit nu in de nesten om-
dat enkele leden van de nederlandse elftal
club een niet te overwinnen angst hebben
om in vliegtuigen te reizen. Dit betekent
dat zij — die beste spelers — niet mee-
jaan naar Boedapest, waar zondag a.s. net
nederlands elftal binnen de krijtlijnen
treedt om de afstammelingen van de Ma-
gyaren te gaan bestrijden. Insiders stellen
zich niets voor omtrent de uitslag.

Kijk, als oat zo is, dan maakt het bitter
weinig uit of er nu twee of drie of acht
topspelers niet meegaan... Met de tegen-
woordige europese voetbalverhoudingen is
't nu .eenmaal zo gesteld, dat wij (het ne-
derlandse c 11 tal) ons niet kunnen verge-
lijken met de beste ploegen uit het buitsn-
land, in dit geval: met Hongarije.

En als Elek nu moet teruggrijpen op
voetballei-s, die — ofschoon geen vlieg-
angst, maar toch zeker niet zoveel in hun
voetbalmars hebben als zij, die genoemde
vliegangst wél bezitten, dan worden de
wolken, die zich boven des bondscoachs
hoofd hebben opgestapeld, bijzonder som-
ber en zwart. Never mind, Elek! Wij blij-
ven je een toegewijde voetbalhervormer
vinden!

Over die angst voor vliegtuigen is trou-
wens nog niet het laatste woord gezegd.
Het voetballen wordt efficiënter en het rei-
zen van de ene naar de andere plaats ook.
H«t zal in de toekomst veelvuldié'er voor-
komen dat spelers, die ons land op net
groene tapijt vertegenwoordigen, het ver-
tikken om in een vliegmachine te stappen:
Overigens dient angst, pure menselijke
angst gerespecteerd te worden. Daar doet'
geen bondscoach wat aan. Wij moeten er
dus rekening mee houden dat het elftal, dat
thuis speelt en zich alleen maar per trein,
c.q. autobus naar de arena behoeft te be-
geven, wezenlijk verschilt van het elftal,
dat in een ver land moet gaan spelen. Dat
schept mogelijkheden tot interessante ae-
spiegelingen, waar menig sportjournalist
zich mee zou kunnen bezig houden.

Jarenlang zaten we in de diepste voet-
balput, die men zich maar denken kan. De
laatste tijd Komen we er wat bovenop, het
spelpeil schijnt aanmerkelijk te zijn geste-
gen sedert de verrichtingen van de jongens
betaald worden. En nu we druk doende
zijn moeizaam naar de top te klimmen, nu
zeggen de sterren: — We vliegen niet mee,
we zijn,bang, stomweg bang

Eigenlijk is dit groots. Want wie durft
vandaag de dag zijn angst en zijn angsten
voor het publiek te bekennen?

MOMUS.

PU ROL in hyis!
Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke
kloven, Ruwe handen, Schrale huid.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Koninginneweg 34,
DOKTOREN:

C. F. M. Robbers,
telefoon 2813

WIJKZUSTER:
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294

APOTHEEK:
21 t.m. 27 oktober: •

Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 22 oktober
Dierenarts J. Beijers, Raamsmgel 28,
Haarlem, telefoon 02500-13164

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplei.i '
Zondag 22 oktober

10.30 uur: ds. C. de Ru. Bediening H.
Doop. Medewerking kerkkoor.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. R. H. Oldeman.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis
10.30 uur: spr. de heer J. de Smalen.

NED. PROTESTANl'ENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 22 oktober

10.30 uur: ds. G. Kroes (e.I.), Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 22 oktober

10 uur: os. P. J. O. de Bruijne.
19 u.: ds. E. J. O. de Bruijne. Gat. Z. 32.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 24 oktober

15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuider-
straat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist, Den Haag

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudie zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal 4.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 22 oktober, 9.45 uur, 402 m: ra-
diotoespraak door mr. dr. J. in 't Veld.
Onderwerp(: „De diepere betekenis van het
maatschappelijk werk.



FAMILIEBERICHTEN

jiïet grote blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon en broertje

PIETER ARIE JOHANNES
- ,W. P.nqti. v.d. Sloot
' A. v.d.' Sloot-Waterdrinker
'•• Wimmie ~

gandvoort, 17 oktober 1961
iCosterstraat 5
Tijdelijk adres: Huize „Uyt den Bosch",
jïaarlem.

Heden, overleed tot onze diepe
droefheid nog geheel onverwachts,
onze beste vader, behuwd-, groot-
en overgrootvader

de heer
Hendrik van Koningsbruggen

in de leeftijd van 85 jaar.
Uit aller naam:

O. J. van Koningsbruggen
Zandvoort, 18 oktober 1961
Prinsenhofstraat 5
De teraardebestelling zal plaats
hebben zaterdag 21 oktober a.s. des
v.m. 10 uur op de algemene begraaf-
plaats te Zandvoort.
Vertrek van het sterfhuis 9.45 uur.

Heden is zacht en kalm na een ge-
duldig gedragen lijden van ons heen-
gegaan, mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder, behuwd- en groot-
moeder
Engeltje van Duivenboden-Koning
in de leeftijd van ruim 69 jaar.
Zandvoort, 19 oktober 1961
Koningstraat 65

Uit aller naam:
T. van Duivenboden

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben zaterdag 21 oktober a.s. te 11
uur op de algemene begraafplaats te
Zandvoort.

Liever geen bloemen.

Heden overleed zacht en kalm mijn
beste zorgzame man en vader, be-
huwd-, groot- en overgrootvader

Iiouwiens Nicolaas Termes
in de leeftijd van 76 jaar.
Zandvoort, 20 oktober 1961
Stationsstraat 13a.

Uit aller naam:
J. Termes-van Aarden

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben dinsdag 24 oktober a.s. te 3 uur
op de algemene begraafplaats 1e
Zandvoort.

Voor de zeer vele blijken van deelneming
en. medeleven, die wij mochten ontvangen
na het onverwacht heengaan van onze lie-
ve man, vader, behuwd- en grootvader

PETRUS JOHANNES BENSE
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
C. H. Bense-Stofberg

Zandvoort, oktober 1961
WilhelminaweK 12

Gelieve geen geld of goederen zonder con-
tante betaling af te geven aan mijn echt-
genote J. L. van der Wal-Hessing, aange-
zien door mij niets wordt betaald.

H. J. VAN DER WAL,
Kostverlorenstraat 88 bov., Zandvoort.

NIVON afd. Zandvoort
geeft VRIJDAG 27 OKTOBER as.
in het GEMEENSCHAPSHUIS

Oostenrijkse avond
met de TIROLER ALPEN BUB'N.
Dansje na de pauze.
Aanvang 8 uur. Entree ƒ l,—

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, Keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2300

Sport- en Judo instituut Buchel
Zaal Hogeweg 42 - Privé 60 - Tel. 3965

ATTENTIE!!
WIJ KUNNEN NOG ENIGE LEDEN

PLAATSEN,
... zowel Jeugd als Senioren.

Damesgymn. donderd- en vrijd.midd. 2 u.
Itidoortraining heren, donderdagavond 9 u.
Judoclub heren plm. 40 jr. dinsdagav. 7 u.
Jiu jitsu- en judoclub voor dames

dinsdagavond 8 u.
Jiu jitsu v.a. 15 jaar donderdagavond 8 u.
Judo meisjes 8-12 jr woensdagmiddag 4 u.
Judo senioren v.a. 17 jaar vrijdagav. 9 u.

In een wip
schoon schip!

PHILIPS STOFZUIGER,
keus uit 4 modellen.
Vanaf ƒ 1,50 per week.
Philips steelstofzuiger ƒ 120,—, nu
zonder aanbetaling ƒ 1,85 p.w.
Vraag bij ons inlichtingen.
Uw oude stofzuiger' heeft inruilwaarde
Komt u eens kijken?
Erkend Philips service-dealer
PHILIPS SPECIALIST

F.H. Penaat
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

Fa J. y. d. Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54

Tel. 2562 Grote Krocht 23
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

Fa Gansner en Co, smederij
Schelpenplein 12, Grote Krocht 36a

Telefoon 2518

Verkoop
olie- en kolenhaarden

Laat u vakkundig voorlichten en
adviseren.
Becking en Bonger, Davonette,
E. M. Jaarsma, Etna, Interno, e.a.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 - TELEFOON 2164

Babyvestjes
Babywantjes
en sjaals
Babyjasjes

DELANA grove kindertruien
*ZWANENDONS PER METER

Haltestraat 59

Van Ouwelzegels namen wij aan

Het Wonder van Zandvoort
De goedJcoopste zaak.'

KACHELZEILTJES ƒ 0,75
EMAILLE KOLENKIT .-: .-n-. - «ƒ- 3~,95
KACHELH-AAKJES ƒ 0,30
PETROLEUM BUSSEN ƒ 2,20
CLARUS PETROLEUMKACHEL ƒ 57,50
THEEBEURZEN ƒ 7,50
KOP en SCHOTELS, pastei ƒ 0,98

Verder grote sortering in balatuin,
speelgoederen, Boldoot- en Sola-art.

SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

WEBER's
schoonmaakbedrijf
glazenwasserij

Nicolaas Beetslaan 18, telef. 4090

Tapijtreinigen
bij u aan huis
Na een shamponeerbehandeling is
uw vloerkleed, vaste vloerbedekking
weer als nieuw.
Het reinigen van alle vloerbedek-
king, zoals parket, linoleum, béton-
en tegelvloeren.

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

SPECIALE WEEKEND-RECLAME
750 gram schouderkarbonaden 3,25
750 gram ribkarbonaden 3,50
500 gram lende entre-cote 3,25
Voor de boterham:
150 gram lever 0,95
150 gram rosbief 1,00
150 gram frikando 1,00
150 gram pekelvlees 0,75
150 gram gebraden gehakt 0,55
150 gram ham 0,85
250 gram gekookte worst 0.85
l ons ham met l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85
Ook voorradig Ie kwaliteit braadkuikens

en kippenpoulet

Slagerij Burger
is BETER en toch GOEDKOPER!
HALTESTRAAT 3 TELEFOON 2994

750 gr. pracht runderlappen ... 2,48
750 gr. riblappen 3,28
750 gr. magere runderlappen ... 3,78

750 gi. magere varkenslappen 3,58
750 gr. varkensfricando 3,98

750 gr. Lamsrollade 2,98
750 gi. lamskarbonaden 2,48

woensdag en donderdag
500 gr. gekruid gehakt 1,25

Weekend reklame
100 gram ham en
100 gr., leverkaas 85 ct
750 gr. gekruid gehakt 1,88
750 gr. braadworst of saucijzen 2,48

maandag en dinsdag
250 gr. biefstuk 1,65

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d!,,+ 7 ct p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

WONINGRUIL
BUSSUM - ZANDVOORT
FLAT, Ie etage bev. huisk.,
eetk., 2 sl.k. keuken, bad-
cel, huur ƒ 66,— p.maand
incl. geyser, licht trappen-
huis en schoonhouden trap-
penhuis; schuur achter het
huis, te ruilen met gelijkw.
woonruimte in omg. Zand-
voort. Br. aan Adv. bur. de
Bussy, Rokin 62, Amster-
dam ond. nr. WL3817

MOOIE WONING te Am-
sterdam-Z. aangeta., 2 k.
ensuite, 2 sl.k., keuken,
balcons, badk., enz. in ruil
woning Zandvoort (huur
of koop). Tevens: HUIS te
koop gevr. nu of later, leeg
te aanv. Makelaar K. C.
v.d. Broek, Brederodestr.25
Telef. 2318.

WONINGRUIL of koopruil
Amstelveen-Zandvoort

Aang. Ie stand Amstelv.,
omg. Keizer Karelpark, blij-
vend vrij uitzicht, bev. ben.
engelse kam., hal, keuk.,;
bov. 3 slp.krs, badk., en
zolder, voor en achter-
tuin. Br. nr. 8005 Z. Crt.

WONINGRUIL te Zand-
voort. Aang. VRIJ ZONN.
BENEDENHUIS (Kostver-
lorenstr. ) GEVR. groter
huis. Br. nr. 8106 bur. ZC.

Heer, middelb. leeft., zoekt
gezellig K O S T H U I S of
SLAAPKAMER. Br. ond.
nr. 8103 bur. Z. Crt.
PRIMA KOSTHUIS, 2-per-
soons Zit-slaapk., voor l of
2 heren, weekend afwezig.
Br. nr. 8104 bur. Zandv. C.

Gezocht d. heer b.b.h. voor
tijd. SLAAPK, liefst c.v.,
omtr. Brederodestr. Br. m.
prijsopg. 8102 bur. Z.Crt.

GARAGE te huur gevr.,
omg. J. P. Heyeplantsoen »

Welke autobezitter moet
's morgens om 8 uur in
Haarlem zijn en is ge-
negen tegen verg. heer te
te laten MEERIJDEN?
Brederodestraat 87, telef.
2428 na 6 uur.

SPOELSTER gevr. voor de
zaterdag en zondag.
Restaurant Kiefer, Boule-
vard Paulus Loot 17.

WERKSTER gevr. l ocht.
p.w. v. 9-12 u a ƒ 2,- p.u.
Aanm. 's avonds v. 7-9 uur
Hogeweg 67huis.

H. DE JONG, Van Lennep-
weg 27. Aannemer van

TEGELWERKEN
Wand- en vloertegels, mo-
derne schoorsteenmantels.

Heeft u METSELWERK
dat in de avonduren ver-
richt kan worden, het ma-
ken van SCHOORSTEEN-
MANTELS of dergelijke,
bel dan 4205.

GEVR.: SCHILDERWERK
voor binnen en buiten.
B O U T ' S schilderbedrijf.
Telefoon 02500-15654.
Zandvoort telefoon 2159.
Inlichtingen Haltestraat 23

Last minute
make up

Snelle schoonheidsbehande-
ling, juist voor u uitgaat

ƒ 3,75
Unieke Quick service van

BEAUTY PARLOUR
ANS NANNINGA

Kostverlorenstr. 64 tel.2179

GREBBER
Stoffeerder

Haltestraat 4, tel. 3740

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

Gedipl. pedicure
Behandeling bij u aan huis.

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 2562

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Vlug, netjes en
goed,

als Daxmenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Gezocht door dame, 55 ].,
BETREKKING i.d. HUIS-
HOUDING bij dame of
heer, l a 2 gr. kind. geen
bezw., eigen zit-sl.k. Prijs
nader overeen te komen.
Br. 8101 bur. Z.Crt.

STUDENT GEEFT BIJ-
LES Mulo/HBS-A, ƒ 4,—
p. uur (ook in clubverband)
Tel. 02507-2534.

TE KOOP GEVR.: ZAAK
zonder vergunningen, moet
beslist goede broodwinning
zijn. Br. nr. 8105 Zandv.C.

Prima K O L EN H A A K D
aangeb. Telefoon 3756.

Aangeboden:
ANTIEK KABINET (recht
model) zeer veel bergruim-
te ƒ 125; GASVERWAR-
MING als nieuw (Buta)
ƒ 75,—. Telefoon 2416.

Aang.: kort BONT J AS JE,
Toscaans lam, m. 38 tot 44.
Pool, Haarlemmerstr. 48.

Aangeboden: Stelle OLIE-
KACHEL,
koningstraat 59.

Aangeb.: nieuw SLA AP-
BANKSTEL m. pluche be-
kleed. Prijs ƒ 595. Te bevr.
's morgens bij Kerkman,
Haltestraat 63.

Billijk te koop:
GRUNDIG T.V.-MEUBEL.
Prima beeld, in gebruik te
zien. Dr. Kuijperstraat 9,
telefoon 4030.

AMANDA BALKE
VOETKUNDIGE
PEDICURE, MANICURE
MASSAGE

Behandeling aan huis.
ZEESTRAAT 33
Afspraken via tel. 2135.

„Vesta"
Maatschappij van Levensverzekering, gevestigd Jansbuitensingel 5 te Arnhem,
roept sollicitanten op voor de functie van

agent-incasseerder
wiens taak zal bestaan uit het incasseren van premieën, het afsluiten van ver-
zekeringen en het voeren van een eenvoudige administratie.
Agentschap: Heemstede, Aerdenhout en Zandvoort.
Aanvangssalaris eerste jaar ƒ 420,- p.m. bruto. Prcmievrij pensioen.
Alleen serieuze gegadigden dienen te solliciteren.
Brieven te richten aan: J. Degenaars, Brouwerplein 38, Hillegom, tele-
foon 02520-6282.

TIEN JAAR TELEVISIE!
Technisch hoogtepunt, gezellig middelpunt
Zo juist ontvangen:
PHILIPS TELEVISIE-MEUBEL, 59 cm beeld
uitgebreid met UHP kanalenkiezer.
PHILIPS TELEVISIE 1 afelmodellen,
eveneens uitgebreid met UHP kanalenkiezer
PHILIPS TELEVISIE de meest moderne modellen.

48 cm beeld vanaf ƒ 745,—
59 cm beeld vanaf ƒ 895,—

PHILIPS radio in iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt, moderne vormgeving
vanaf ƒ 298,—

PHILIPS DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN, prachtig van toon, vanaf ƒ 108,
uitgebreid met visserijband en aansluiting voor grammofoon ƒ 248,—.

Uw oude radio of televisie heeft inruilwaarde
Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij brengen U gratis uit en thuis
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. — J

-Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F•
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534, Zandvoort

Stichting Culturele Kring 't.Helm
Eerste voorstelling cyclus 1961-1962

Voordrachtsavond
GODFRIED
BOMANS

in Zaal Zomerlust. Aanvang 20.15 uur.
Abonnementen voor de gehele cyclus van 6 avon-
den kunnen nog v/orden aangevraagd bij het se-

i cretariaat, Brederodestraat 47, telefoon 3255.
Losse kaarten ƒ 2,—.
Plaatsbespreken: Van Lennepweg 24/4, tel. 2249.

In" technische agenturenhandel wordt ter assistentie
van de leiding gezocht een

i

Commercieel
Technicus

Opleiding bijv. HTS M-S-V- of gelijkwaardig. Enige
kennis van chemie^kan nuttig zijn. '
Zowel een beginnende als een ervaren kracht kan in
aanmerking komen.
Zo volledig mogelijke sollicitaties worden gaarne voor
l november schriftelijk ingewacht door M. Bijlsma,
Parallelweg 7, Zandvoort.

Onze actie
NYLON-NOOY - NOOY-NYLON

was een enorm succes. Bijna 200 dames
staan reeds bij ons ingeschreven; wij blij-
ven doorgaan met onze bijzondere nylon-
kousenaanbieding.
Heden starten wij met de

Actie pyama's
De Fa Nooy stelt u in de gelegenheid in
deze aankomende week een pyama of
nachthemd te kopen tegen een zéér, zéér
lage prijs, n.l. een heerlijk warme pyama,
gebloemd zwanendons met de pantalons in
effen kleuren, fantastisch. De prijs 6,75
Komt, ziet en overtuigt u!

is het devies!

Altijd anders dan anderen.
Zie onze aanbiedingen pullovers, vesten,
handschoenen, sha^uls.
Zeer groot gesorteerd.

Voortaan dinsdags do gehele dag gesloten

Leverancier alle Ziekenfondsen.

Voor

famiiiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, telefoon 2135

Van Dam's kapsalons
moderne

voor haarverzorging
Voor DAMES: KERKSTRAAT la
Voor HEREN: HALTESTRAAT 53
Dinsdags de gehele dag gesloten

Voor direct zoek ik een

handig en betrouwbaar man
kunnende autorijden, om mij te helpen bij verhui-
zing. Tijdsduur 1-2 maanden. Goede referenties nood-
zakelijk. Antwoord na 6 uur. Tel. Haarlem 42001.

V

het laatste nieuws
onder de sterren...

Red Star Tricot Enkalon f 19.75
Blue Star Terlenka,

Sanfor Plus f 19.75
Wij kunnen u nog meer Kenmore

sterren tonen! Laat ons even uw maat
nemen en u adviseren bij uw keuze.-
Kenmore heeft de correcte mouwlengte
voor u en u kunt kiezen uit twee boord-
modellen.

J. Th. KORT
GR. KROCHT 30-36 - TEL. 2666

K E N M O R E(SPANJAARD)

shirts die een. onderscheiding verdienen

Misschien is he4 u
ook OjpgevaSlen
maar het is herfst geworden.
Dus tijd om uw

aan te vullen met iets nieuws en modems.

Wij brengen u een vlotte collectie
OVERJASSEN o.a. Teddy, Mohair en

Plaus van ƒ 59,— tot ƒ 149,—
MONTY COATS, zware duffel

van ƒ 29,75 tot ƒ 42,—
JEKKERS, geheel gecapitoneerde voering ƒ 65,-
WOLLEN SHAWLS

o.a. Mohair en Shetlands ƒ 4,90 tot ƒ 12,90
HANDSCHOENEN, wol, nappa etc.

ƒ 3,90 tot ƒ 22,50
WOLLEN TRUIEN v.a. ƒ 24,90. Ook met V-hals
PULLOVERS en PULLPOLO'S

ƒ 18,90 tot ƒ 36,-
WOLLEN VESTEN ƒ 22,— tot ƒ 36,—
CORDUROY PANTALONS, Schuttersveld

smalle pijp ƒ 18,90

SPECIAALZAAK VOOR _
HERENMODES. HERENKLEDING

KERK8TR.20 • TEL-.3136



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

Vakkundige en snelle
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroom

WERELDSPAARWEEK
25 t/m 31 OKTOBER

EEN GOEDE WEEK OM TE SPAREN
EN OM ER DAARNA MEE DOOR TE GAAN

leder die gedurende de Wereldspaarweek een inleg doet bij
de Nutsspaarbank ontvangt een

FRAAIE KUNSTKALENDER
met platen van Jan Voerman Jr.

N U T S S P A A R B A
GROTE KROCHT 38 - ZANDVOORT

LID VAN DE NEDERLANDSE SPAARBANKBOND

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

ALLE SOORTEN BLOEMBOLLEN
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Kunstnijverheidhandel

Luxe en kunstn. art.
HALTESTRAAT 19

is óók des winters geopend

van 10-12 uur, 2-5 uur
Dinsdagmiddags gesloten
Telefoon 3469

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Voor uw bril
BRELLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde t
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

MOHOM.Ï
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 20 t/m MAANDAG 23 OKT., 8 uur
Pierre Brasseur - Daniël Gelin - Anne
Heywood

Carthago in vlammen
De titanenstrijd tussen twee volkeren realistisch
verfilmd. De stormachtigste periode uit de we-
reldgeschiedenis!
In kleuren en cinemascope. 14 jaar.
DINSDAG 24 en WOENSDAG 25 OKTOBER

voorstellingen van de Zandvoortse toneel-
vereniging ,OP HOOP VAN ZEGEN".

DONDERDAG 26 OKT. besloten voorstelling.

ZONDAGMIDDAG 22 OKT., 2.30 uur
Een familieprogramma voor alle leeftijden
De Nederlandse jeugdfilm:

Sjors van de rebellenclub
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LAAT UW HUIS OPVROLIJKEN
MET EEN N I E U W E VERFLAAG

'

Gedurende de maanden
november, december, jannuari, februari

speciale prijzen voor binnenwerk

Schildersbedrijf P. J. Dannenburg
v/h J. J. VAN DER MIJE

Koningstraat 73 telefoon 2457, (020) 741450
b.g.g. 2584

"
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zelf schilderen! \
' Losse oliegrondverf

a ƒ 1,25 per kg.
'. Ouderwetse GLANS- j

l VERF a ƒ 2,25 p. kg \
VERF voor BOT- "
NEN en BUITEN
Ook verkoop van
TOKIONLAKKEN

|Dutra-verfmalerij
JN.Z. Voorburgwal 25 j
f Amsterdam-C., telef. j
243542, naast Wijers

(Moderne kleur-
specialisten).

Verzending door
geheel Nederland

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

WIST U
dn t 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal

KERKSTRAAT 26
Chemische wasserij

en ververij

Telefoon 2653

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

UELO
voor wasmachine combi-
naties, haarden, gasfornui-
zen, meubels, radio's en tv
Vraagt inlichtingen In.
OIIZG Velo-vertegenwoordi-
ger M. Meijer van Hoefla-
ken, Zeesti-aat 37, Zand-
voort.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte o]
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. «GO
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

A.S. ZATERDAG:

Een staaf heerlijk gevulde speculaas
met amandelen f 1,40

2 grote, dikke plakken van onze fijn
gekruide speculaas voor slechts f 0,95 '

Ons krentenbrood en rozijnenbrood
een klasse apart

Proeft en wordt net als reeds honderden, een trouwe afnemer!

Erkende A utorijschool „Zaxidvoort"
The 'beckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS

DIRKWROEK

DOOSJE BOOMSCHORS CHOC.
PAKJE „SICKESÏ'CHOCOIAADJES
KOKER CHOCOLADE PASTILLES
DOOSJE LUXE BONBONS
TABLETTEN CHOCOLADE 49
DOOSJE JAMAICA RUNBONEH 59
om» weg -Fe qeueM/öFow/zdF- w, huis
te (temen/ wow/h..
de prijzen» zyn, Kier verhoogd <m<tewte

ROORWORST
250ÖRAM
•*f- hetende 79.

BLIK. SLAOLIE
BLIKCORNEDBEEF

BUK ROOM BOTER.

BLIK MARGARINE

"|jO5

POEDERKOFHE
VACUÜM KOFFIE V

WikMUST 99
POHDPiNPA*79

ie/waarde van, ôocenl-
voo/een blik SOEP
TBT waart» van, 0-»"

l voo/een blik SOEP
l IMI eirrntrif flti fl\toi/\rAMan/«
l vooreen DIIK.OUCT-
{ INLEVEREN BÜDIRKX4SBROEK..

en U ontvangt- BOVENDIEN*.

l ^ • »w ^» ^*9 w •»* w^r l^i C^̂ r l

3tfiiniuuumumuiuimuinmmmimmmiiiuiiiuuiiiuiii£

l (betond w6Kic)

IfekWOqr 69
IfekTOOqr. 39
lumwwHimumuHUHimnmummiiimiuiimituiiuitrô

150q/.39 HONDE-
VOiOSEl

ZWART-WIT PASTILLES-150^.40
SALMIAK.DROP iBOqr.

HAVERSTROOBALlEmSl50qt
HOESTMELANGE" 200qf.49
6ROENTJES

EN6ELS IMPORT DROP
HOESTTABLETTEN 200qr.-4O
DROPTOFFEES 200q».S9

PAK.250«r. EN6.PEPERMUNT 49
5SMAK.EN ROL.DROPSVOOR.j25
5SMA1CEN ZAKJES DROP P.ZAK
Alles apothekers kwaliteit

WOENSDAGKOOPJES

49
gezond voedsel voo^C/w Ifefste
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Menu ondermijnt gezondheid

Voedsel- en voedingsproblemen
in Afrika

In landen, vaar betrouwbare statistieken worden aangehouden van de produktie en
handel in voedsel, geven voedselbalansen een goed inzicht in de voor consumptie be-
schikbare voorraden. Zij maken het tevens mogelijk vergelijkingen door te voeren,
zoals het „gebruik per hoofd per jaar" Balansen geven echter geen informa'ie
over de distributie van voorraden in velschillende streken of tussen onderscheid "n
sociaal-econcmische groepen, evenmin geven zij de fluctuaties weer, die in de loop
van het jaar kunnen voorkomen.

In Afrika zijn de landbouw- en hande s-
statistieken nog niet volledig genoeg om
voedselbalansen op te maken. In deze om-
standighedsn kan het voedselverbru.n
slechts worden geschat door middel van
diëtistische enquêtes. Hoewel er veel van
deze enquêtes zijn gehouden, zijn slecnts
weinige uitgevoerd volgens geheel bevre-
digende methoden.

Hoewel men zich er van bewust is, üat
meer enquêtes vereist zijn, doet men een
poging om de huidige kennis ten aanzien
van de stand van het voedselverbruik sa-
men te vatten.

Het dieet is eenzijdig en het grootste
deel van hei calorieëngehalte is vaak af-
komstig van meelspijzen. De hoofdvoe-
ding is voor een groot deel afhankelijk
van klimaat en ligging.

De volgende variaties komen voor:

, a. Wortels en knollen, o.a. van pisangbo-
men, in de vochtige boszone (Rijst is Ket
enige meelhcudende voedsel dat in bepaa.1-
de streken in deze zone wordt verbouwd);
b. Pennesitum, sorghum en eleusine in de
„droge Soedaan-zone".
c. Meelspijzen in de savanna-zone.

De hoofdzakelijk uit koolhydraat bestaan-
de hoofdvoeding levert gewoonlijk 70 tot
80, en soms zelfs 90 procent van het totale
aantal calorieën. De aard hiervan bepaalt
in belangrijke mate de proteïnegehalte van
het dieet.
Berekend op basis van aanbevelingen op-
gesteld door een "FAO-commissie is per"
hoofd dagelijks ongeveer 2000 tot 2200
calorieën nodig. Hierbij is rekening ge-
houden met de klimaatsomstandigheden en
de leeftijd van de bevolking. De meeste
enquêtes wijzen uit, dat de calorieënwaar-
de van het verbruikte voedsel ongeveer 10
procent onder de vereiste, norm blijft. De
hoeveelheid calorieën varieert voorts gedu-
rende de loop van het jaar, er zijn perio-
den van schaarste gedurende de z.g. „hon-
gerige maanden", waarin het tekort 30
procent of meer kan bedragen.

Zowel in de beboste zones als in de sa-
vannen is het proteïne-verbruik laag, u.t-
gezonderd in streken waar vis en peul-
vruchten belangrijke onderdelen van net
dieet vormen. Het gebruik van proteïne
van dierlijke oorsprong varieert van 3 tot
26 gram per hoofd per dag.

Het verbiuik van vetten, die voorname-
lijk van plantaardige oorsprong zijn, ligt
zelden boven 25 gram per persoon per dag,
uitgezonderd de streken, waar grondnoten
en palmolie worden aangetroffen; het ge-
middelde is ongeveer 12 gram. In Ugan-
da levert vet bijvoorbeeld slechts 4,8 prj-
cent van het totale aantal calorieën.

Het consumptiepeil verandert met de
behoeften, is afhankelijk ook van de tijd
van het jaar. Het wordt beïnvloedt door
sociale-, economische- en seizoensfacto-
ren.

Enquêtes, die onder verschillende groc-
pen zijn gevoerd, tonen aan dat de distri-
butie van calorieën niet evenredig aan de
behoeften binnen het gezin plaatsvindt en
dat de kwetsbare groepen bijzonder or.-
gunstig worden bedeeld. In Nigeria btji'.
ligt het calorieënverbruik van volwass1?-
nen op 94 procent en van kinderen tussen
4 en 6 jaar op 61 procent.

Alle studies, die zich bezig houden met
de verschillen in consumptiepeil, hebben
uitgewezen, dat het calorieënverbruik per
hoofd afneemt naarmate het gezin groter
wordt.

Het lager onderwijspeil is verantwoor-
delijk voor verboden, en vooroordelen, die
soms het gebruik van hoogwaardige voe-
ding door de kwetsbare groepen verbls-
den. Onder de beter gesitueerden, die ve?l
geld besteden aan dierlijke produkten, .is
proteïnegebrek geconstateerd als gevolg
van een slechte voedselverdeling binnen
het gezin.

In de dtoge streken, waar het hooftl-
voedsel uit meelspijzen bestaat, is de pro-
duktie dikwijls maar net voldoende om
aan de behoeften te voldoen. Te weinig ic-
gen, schads aangericht door plagen en
ziekten, zijn vaak de oorzaak van slechte
oogsten. Zo kan een voedseltekort of z<s'fs
hongersnood optreden, ondanks de grote
moeite die de bevolking zich heeft gegeven
om de voedselvoorraad zo gelijkmatig mo-
gelijk over l'et jaar te verdelen.

In streken, waar het dieet gebaseerd is
op wortels en knollen of op meelspijzen,
schijnt het regelmatig beschikbaar zijn
van nieuwe voorraden een dagelijks ca'o-
rieënverbruik te verzekeren, dat min of
meer aan de behoeften voldoet.

De kindersterftecijfers zijn in het f;e-
hele gebied hoog en liggen tussen 150 en
300 per 1000 geboorten. Op sommige
plaatsen kunnen zij zelfs tot 500 per 1000
oplopen. He; is moeilijk vast te stellen in
welke mate deze cijfers direct of indirect
beïnvloed worden door ondervoeding. Ook
de sterfte onder kinderen tussen l en 4
jaar is hoog en de suggestie is geopperd,
dat het sterftecijfer in deze leeftijdsgroep
een bruikbare leidraad zou kunnen ziji
van de graad en hevigheid van ondervou-
ding. Meer gedetailleerde onderzoekingen
naar het verband tussen sterftecijfer en
leeftijd in bnpaalde Afrikaanse landen .heb-
ben uitgewezen, dat het grootste aantal
kindersterften voorkomt in de leeftijd tuf.-
18 en 30 maanden, hetgeen verband hou/t
met de speenvoeding.

Goede prenatale verzorging en verbele-
ring van het menu van aanstaande moi;-
ders hebben, naar gebleken is, het geboor-
tegewicht doen toenemen.

Afrikaanse kinderen en volwassen we-
gen volgens Europese normen te weinig.
Hoewel er geen duidelijke aanwijzing be-
staat, dat dit een symptoom is van sle<:ti-
te gezondheid, heeft verbeterde voeding
een belangrijke gewichtstoename ten gre-
volge'. "De 'lengte ' van Afrikaanse" volwa3-
senen, die ratuurlijk per ras verschillend

Belangstelling voor cursus
Dé eerste EHBO-cursus van de Zandvoo»i-
se Reddingsbrigade, die vrijdagavond in
het Gemeenschapshuis werd gehouden,
mocht zich in een flinke belangstelling
verheugen. Vijfentwintig personen gav.n
zich voor de cursus op. De EHBO-lessen
worden gegeven door dokter J. Zwer-
ver en de heer A. Loos,

Vergadering gem. ambtenaren
De Zandvoortse vereniging van gemeente-
ambtenaren belegt a.s. donderdagavond in
het Gemeenschapshuis de jaarvergadering.
De' agenda vermeldt o.m. een bestuursver-
kiezing. Na afloop van het huishoudelijke
gedeelte zal de heer P. van der Mije a°.n
lezing houden over Oud-Zandvoort.

Auto contra woning
In de nacht van zaterdag op zondag is
een auto, bij de hoek van de Vondellaan
en de Bilderdijkstraat, met grote snelheid
tegen de voorzijde van een huis aan de
Biliierdijkstraat gereden. De gevel van de
woning werd ontzet, ook de auto werd
ernstig beschadigd. De zes inzittendjn
bleven ongedeerd. De politie stelt een on-
derzoek naar de oorzaak in.

is, nadert üe Europese normen, maar öe
groei van kinderen verloopt vertraagd. De-
ze groei kan worden gecorrigeerd door oe-
tere voeding.

Er heer&en verschillende soorten ane-
mie, vooral onder kinderen en aanstaanoe
moeders. De uitroeiing van besmettelijke
ziekten, zoals malaria en mijnwormziekte
heeft in deze toestand verbetering ^e-
bracht, maar de voedingsfactor blijft be-
langrijk.

Ondervoeding door gebrek aan proteïne
is een wijdverspreid verschijnsel, onder
kinderen dikwijls 2 tot 4 procent bedra-
gend. Gezondheidsstatistïeken hebben aan
getoond, dat ondervoeding door gebrek
aan proteïne veelvuldiger voorkomt in
streken waar cassaven en zetmeelspijzen
de hoofdvoeding vormen, dan in strekeT
waar graanspijzen de belangrijkste ca!o-
rieënbron zijn. Een sterke overgang van
graanspijzen op zetmeelspijzen kan het
optreden van epidemieën op 't gebied van
proteïneondervoeding belangrijk verhaas-
ten. Besmettelijke epidemische ziekten, zo-
als mazelen, kunnen eveneens als verhaas •
tende factoren werken. Gematigde prote-
ine ondervoeding komt veel voor.

Ziekten, veroorzaakt door vitaminete-
korten, zoals beriberie scheurbuik en pel-
lagra, worden zelden in ernstige vorm
aangetroffen, uitgezonderd in gelocaliseer-
de streken. In droge streken is veel avita-
minose A. Ariboflavinose komt in alle
gebieden voor en wordt in verband gp-
bracht met het tekort aan dierlijk voed-
sel en pluimveeprodukten.

Volgens de huidige ramingen schijnt het
Afrikaanse menu geen tekort te hebben
aan ijzer. De heersende bloedarmoede is
waarschijnlijk niet zozeer een gevolg van
een tekort aan ijzer dan wel van de je-
brekkige samenstelling van het menu en
van besmetting en plagen.

In vele gebieden van Afrika is het cal-
ciumgehalte van de voeding laag in ver-
gelijking tot de geraamde behoeften. De
Afrikaan schijnt een hinder te hebben van
dit lage gehalte. Ziekten, die in verband
staan met een calciumtekort, zoals osteo-
malacia, treft men zelden aan.

Vooral in de bosgebieden zijn echter 4e-
kenên van postrachitis. De oorzaak van
de gesignaleerde verschijnselen is so.ns
niet geheel zeker en het lijkt noodzakelijk
meer radiologische en biochemische onde
zoekingen uit te voeren om hun etiologie
en optreden te bepalen. Ook zouden m *er
studies moeten worden gewijd aan het '••\!-
ciumverbruik. zoals is gebeurd in de Bel-
gische Kongo. Tekorten aan oligo-elemen-
ten in bodem en planten kunnen eveneens
van invloed zijn op de voedseltoestand.

In bepaalde gelocaliseerde gebieden komt
een inheemse vorm van struma veelvuldig
voor.

De voedseltoestand is dikwijls beter op
het platteland, waar nog wordt vastgehou-
den aan traditionele leefwijzen, dan in rie
grote steden. In sommige steden echter,
zoals Kampala, brengen mensen uit de la-
gere inkomensgroepen van tijd tot tijd een
bezoek aan hun geboorteplaats, - zij ko-
men dan naar de stad terug met extra
voedsel.

Sociale factoren spelen een grote rol bij
het bepalen van de voedingniveau's. Hier-
onder valt ook het gedrag van moeders,
wanneer zij van de traditionele leefwijze
van de stam zijn afgesneden. Onderricht
om hen te leren hoe zij de gevaren van
hun nieuwe levenswijze kunnen ontgaan,
is dringend nodig.

In vele gemeenschappen krijgen de kin
deren niet het hun toekomende aandeel vin
de voedselvoorraad van het gezin. Er moet
de mensen worden geleerd, dat kinderen
een goede voeding nodig hebben.

THEOLOGISCHE DISPUTEN
op forumavond van Humanistisch Verbond

Een voor de Gemeenschap' Zandvoort van het Humanistisch Verbond unieke gebeur-
tenis vond vrijdag j.l. plaats in het Gemeenschapshuis. Er werd n.l. een forum-
avond gegeven, waarbij degenen, die hst forum vormden, van elkaar verschillende
levensbeschouwingen hadden. Het forum was aldus samengesteld: de heer P. K.
van Meurs, voorzitter; ds. D. Ringnalda, gereformeerd predikant te Overveen; pi-
ter C. Bayer o.f.m. te Haarlem en de heer W. Holtland, voorzitter van de Federa ie
Amsterdam van het Hum. Verbond.

Eigenlijk kon men niet van een „forum-
avond" spreken, omdat elk der leden, nut
uitzondering uiteraard van de voorzitter,
z'n eigen visie op z'n godsdienstige en
levensbeschouwelijke overtuiging gaf,
waarna belangstellenden uit de zaal vra-
gen over deze inleidingen konden stellen.
Br ontstond hierdoor een soort gespreks-
bijeenkomst, welke op sommige momenten
bepaald boeiend was.

De voorzitter, de heer Van Meurs, open-
de de avond, waarna als eerste ds.D. Ring-
nalda het woord kreeg voor het houden
van een korte inleiding. Spr. begon met te
zeggen dat hij zich in dit miljeu „thuis"
voelde, omdat het Humanistisch Verbond
er geen behoefte aan heeft het christelijk
geloof en de christelijke kerken te bestrij-
den. Schouder aan schouder staan wij
wanneer het gaat om het hoog houden van
de geestelijke waarden, vrijheid, gerechtig-
heid en barmhartigheid, die wij te verdedi-
gen hebben tegen het nihilisme, aldus spr.
die in het vervolg van zijn inleiding de
Drie-Enen God als grondslag van het le-
ven beleed. Het gaat er in dit leven om het
door de zondeval gestoorde gesprek tussen
God en mens weer op te nemen. Dit is gc-
schled door de Menswording van Gods
Zoon, Jezus Christus.

Volgens protestantse levensovertuigirj;
is Christus de dragende kracht in het ;e-
ven. Waarom gelooft een Christen? Op g3-
zag van de Kerk of van de Bijbel? Op
grond van opvoeding of eigen inzicht? Q£
al deze vragen moeten wij ontkennend ant-
woorden. Onze (protestantse) geloof sin-
houd steunt op openbaring. God maakt
Zich bekend. Ik ken Hem, ik kom Hem
dagelijks tegen in Christus, het Vleesge-
worden Woord, die de weg, de waarheid
en het leven is.

Pater Bayer zette uiteen dat het geloof
van een r.k. Christen steunt op drie pijlers:
Het geloof in God, het geloof in Christus
en het geloof in Zijn kerk.

Het geloof is een daad van de vrije wil,
waardoor wij met medewerking van het
verstand aanvaarden wat God ons te ge-
loven voorhoudt. Zonder wil dus kan nie-
mand tot de geloofsdaad komen, maar noch
wil noch verstand maken het geloof. De
alles beslissende factor is de genade. Bui-
ten alle geloof om kan men Gods bestaan
aanvaarden, door de wetmatigheid en de
geordende schepping, door de geluksdrang
in de mens enz. Gelooft de mens in God, dan
kan hij ook geloven dat die God Zich kan
openbaren. De voornaamste bron van deze
openbaring is gelegen in de Bijbel. Maar
de Bijbel is een boek en een boek vraagt
om een verklaring.

Christus nu heeft Zijn leer overgedra-
gen aan Zijn kerk. De kerk is dus bij uit-
stek het instituut, dat ons kan zeggen 'ioe
wij de Bijbel moeten verstaan. De kerk is
niet los te maken van Christus, die heeft
gezegd: „Wie U hoort, hoort Mij".

De heer Holtland stelde in zijn inleiding
de mens centraal in het leven. In tegen-
stelling tot de beide vorige sprekers, die
nadrukkeijk God als het middelpunt en ae
oorsprong van het leven hadripn beleden.
Spr. releveerde dat de christen dus den>ït
vanuit God en ziet in de mens een door
God geschapen wezen, dat een bijzondere
relatie met God heeft. De humanist gaat
uit van de mens en deze mens doet een
door de rede bepaalde keuze in het leven.
De mens staat daar en wij moeten van Uie
mens uit een levensovertuiging opbouw ïn.
Een humanist vraagt zich niet af wat is de
zin van het leven, maar veeleer: wat is de
zin in het leven. De humanist zoekt welis-
waar, maar hij zoekt uit hoofde van zijn
menszijn naar de vervulling van de mens,
die ten opzichte van zijn medemensen een
taak heeft. Dat het respect en de eerbie-
diging van andere levensovertuigingen hier

&£a nodig.
in het leven

Zondagochtend, om kwart over 8 precies,
kreeg ik hi.de kelder van ons gebouw een
spijker in de nagel van mijn rechter wijs-
vinger. Dat was toen ik hout hakte voor
tante Agaat, die haar kachel wilde aan-
maken. Minutenlang heb ik met mijn rech-
ter wijsvinger onder mijn linker oksel ge-
klemd in de kelder gestaan, terwijl de
zonderlingste woorden over mijn lippen
schijnen te zijn gevloeid. Waarschijnlijk
een typisch geval van vroeg optredende
wondkoorts. Tante Agaat stak haar hoofd
om de deur van de keldertrap en vroog
of er iets was. Ik antwoordde dat er in-
derdaad iets was en dat ik voor het ver-
dere verloop van de dag uitgeschakeld
zou zijn voor arbeid, waarbij ik mijn rech-
terwijsvinger nodig had.

Ik ging naar boven en liet tante mijn
kwetsuur verzorgen. Zij zag het min-tor
somber in dan ik, die dacht dat de rech-

terarm geamputeerd zou moeten word'm.
Met kennis van zaken wikkelde zij mijn
rechterarm in een stuk zwachtel, dat ze
vooraf rijkelijk had voorzien van teerzalf.
Toen kwam het behelpen u kent dat,
vrienden en ik ben er van overtuigd O at
u met mij meeleeft. Het is onvoorstelbaar
hoe dikwijls een mens z'n wijsvinger 110-
dig heeft. Probeer het maar eens. En iet
dan nog eens op hoe vaak je zo'n vinger
stoot, 't Was heel erg.

Het noodlot achtervolgde mij op die zon-
dagmorgen. Terwijl ik langzamerhand
weer plezier in m'n leven begon te krijgen,
omdat ik merkte dat mijn aanpassings-
vermogen onder dramatische omstandighe-
den nog behoorlijk functionneerde, sneed
ik mij met (notabene) mijn veiligheids-
scheermes in de top van mijn linker wijs-
vinger. Mijn plezier in het leven ebde weg.
Weer kwam tante kijken en weer ver-

zorgde zij een vinger van haar commcn-
saal. Ditmaal wendde zij een pleister aan,
na de niet tot mijn linker wijsvinger beho-
rende inkep'ug overvloedig met jodium te
hebben behandeld. Ik leed. Vrienden, ik
weet dat u dit kunt begrijpen. En nu staat
u verbaasd uw ogen uit te wrijven. Want
ik zou te bed hebben moeten liggen we-
gens mijn gewonde wijsvingers, nietwaar?
En ik zou geen bijdrage voor onze krant
hebben kunnen leveren, omdat ik het ge-
bruik van mijn beide wijsvingers niet heb,
waardoor ik nagenoeg niet kan typen. Wel,
vrienden, ik moet zeggen dat mijn verant-
woordelijkhsidsgevoel groter is dan mijn
lijden. Ik laat u niet in de steek. Natuur-
lijk mag ik mij niet al te zeer vermoeien.
Ik had nog meer willen zeggen, maar u
moet mij verontschuldigen.

U moet eens proberen te typen zonder
wijsvingers... Op den duur lukt het wvïi.
Het lukt mij ook, maar nu is mijn papier
vol.

Dit geschrift mag gerust de „Ballade
van de wijsvingertoppen" worden ge-
noemd.

BARTJE

logisch uit volgt, behoefde geen betoog. De
tolerantie is een wezenskenmerk van de
humanistische levensovertuiging.

In het gesprek dat over deze inleidingsn
na de pauze volgde, werden opmerkingen
gemaakt, aanvullingen verzocht en nadere
toelichtingen van de sprekers gevraagd.
Soms bestreden enkele aanwezigen elkaar
— in overeenstemming met het doel van
de avond: in vriendschappelijke sfeer! Dit
werd toegelaten door de voorzitter,
waardoor de avond een bijzondere be-
koring had door levendigheid en ...respect
voor eikaars mening. Vragen werden gz-
steld over het leven na de dood, de ver-
schillen (vooral in de verdraagzaamheid)
in de christelijke kerken ten opzichte van
het humanisme. (Een predikant noemt het
humanisme: „de vijand op pantoffels!)
En een discussie ontstond over Bijbel en
Bijbel-interpretatie.

De heer van Meurs sloot de avond met
een woord van dank aan de forum-leden,
die zich zo vlot hadden beschikbaar ^e-
steld. Spr. zei getroffen te zijn geweest
door de duidelijke waarneming van veel
overeenkomende begrippen in christendom
en humanisme.

H.W.

HIER STAAT UW BRIEF
Mijnheer de redakteur,
Belachelijk? Dat vraagteken is waarlijk
niet zonder bijzondere bedoeling ge-
plaatst. Het gaat hier om het bericht, dat
met ingang van l november alle poliklinie-
ken in Haarlem en dienstverlenende af'ie-
lingen op zaterdag gesloten zullen zijn,
terwijl de bezoekuren op vrijdagmiddag
voor alle klassen vervallen.

Die zaterdagsluiting nu, daar gaat het
om. Gevolg van het verlangen naar de
vrije zaterdag, welk verlangen tot pen
ziekte, een epidemie geworden is.

Nu gaan dan straks alle Haarlemse po-
liklinieken en bijbehorende afdelingen
dicht. Potdicht. Denk er om, gij steive-
lingen, geen dringende ziektegevallen, of
iets dergelijks. Onaangenaam? Weineen,
u wacht rustig tot maandag. Geen post,
geen telegraaf, geen winkel, noem maar
op. We gaan vrijdagsavonds rustig naar
bed en slapen uit tot maandagmorgen. Of
kijken naar de t.v. of gaan naar een
voetbalwedstrijd. Overigens rusten we uit
van de vermoeienissen van de vijfdaagse
werkweek. Eén ding zal de mens nog gc-
oorloofd zijn op de zaterdag, namelijk het
overlijden, want dat doet de mens gewoon-
lijk alleen.

Belachelijk? Inderdaad. Men zou er om
kunnen lachen, als het niet zo in-droevig
was. Vrije zaterdag, goed, maar men vor-
lieze in vredesnaam niet alle menselijke
verhoudingen uit het oog. Wat toch ge-
beurt met de Haarlemse poliklinieken.

RUGAART

Vrije zaterdag
Het college van b. en w. van de gemeente
Zandvoort heeft besloten met ingang van
6 november a.s. voor het gemeentepei so-
neel de vijfdaagse werkweek in te voeren.

De werktijden zijn met ingang van ge-
noemde datum vastgesteld op de navolgan-
de uren: van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot
17.15 uur.

Een kleine brand
Zondagochtend werd de brandweer ge-
alarmeerd voor een schoorsteenbrandje ia
een perceel aan de Zandvoortselaan. jrlet
vuur werd snel bedwongen. De schade was
gering.

Verkeersongeval
Zondagmiddag had omstreeks 4 uur op de
Boulevard Barnaart een aanrijding plaats
tussen een auto en een motor. Beide voer-
tuigen werden licht beschadigd. Persoon-
lijke ongevallen deden zich niet voor.

Voetballer kreeg hersenschudding
Een 34-jarige voetballer kwam zondag op
het terrein van het Kennemer Sportpaik
op hardhandige wijze in aanraking met
een tegenstander. De onfortuinlijke voet-
baller liep hierbij een hersenschudding op.



Bij het Provinciaal Ziekenhuis
nabij Santpoort

is in een aantrekkelijke en gevarieerde
werkkring plaats voor een

CrLSSitS lGXll © bij de afd. Inkoop,

in het bezit van het diploma U.L.O.

Kantoorervaring is gewenst. Salaris vour
21-jarigen en ouder ƒ 308 tot ƒ 406 p.m.,
afhankelijk van bekwaamheid en ervaring.
Voor jongeren jeugdaftrek.
Brieven ond. letter AI aan de Economisch
Directeur.

«ai

Afd. ZandvoortPartij v.d. Arbeid
DONDERDAG 26 OKTOBER 1961
spreekt de heer J. J. A. BERGER, lid van
de Tweede Kamer over het onderwerp:

DE POLITIEKE SITUATIE
De bijeenkomst wordt gehouden in het
GEMEENSCHAPSHUIS. Aanvang 8 uur.
Iedereen is welkom. Gelegenheid tot liet
stellen van vragen.

DAMES! Indien u niet van krullen maar
wel van slagen houdt:

onze vlotwave permanent f 10,—
Geen zwaarte op 't hoofd. Voor moderne kapkunst:

Maison Trieny M.
GROTE HOUTSTRAAT 26rood
Boven Fa. Vogelzang, t/o Anegang, Haarlem

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekooide of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62. telefoon 2263

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17. tel. 3283
BEHANGEN EN
STOFFEREN

F. C. HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a

Slagerij La Viande
KLEINE KROCHT l

RECLAME
PAARDENVLEES

100 gr. Bief stuk 0,60
100 gr. Haas 0,70
500 gr. Rosbief 2,25
500 gr. lapp. 1,50, 1,90, 1,20
3 stuks Tartaar 0,98
500 gr. Poulet 1,50
Een pakje eigen gesmolten
Rundvet 0,18
500 gr. Hondenbrood 0,50

Als extra reclame:
woensdag en donderdag
500 gr. Gehakt, h.o.h. en
een pakje slager-margarine

voor ƒ 1,98.

. geldig van 26 oktober t/m 1 november

-voor

fijner en voordeliger eten!

Extra Spar-aanbledlngen die een ereprijs verdienen. Een

tien voor 1 00% kwaliteit, werkelijk voordeel en fijner eten.

U verdient het en spaart er wél bijl

S P A R K O F F I E V O O R D E E L !

eik pak SPARKOFFIE 25 ctgoekoper-io%

GRATIS DUBBEL ZEGELS!

ZURE HARING . _ _
8 stuki, pot 125 - 5Q gratis zegels

ZURE HARING ,_ _ .
4 stuks, pot 65 - 26 gratis xegels

LUCIFERS 2p.kken 56 - 2.2 gratis zegels

ZACHTE ZEEP pot 48 - 20 gratis zegels

APPELSTROOP beker 62 - 24 gratis zegels

DROP 2 zakjes 50 - 20 gratis zegels

MISTELLA zoete wijn, lies 270 - 108 gratis zegels

AMANDEL-
SPEKULAAS pak 76 - 30 gratis zegels

GROENE ERWTEN
500 gram 35 - l •* gratis zegels

SPLITERWTEN
500 gram 40 - 16 gratis zegels

EREPRIJS voor 100% kwaliteit en voordeel!

SPINAZIE ' literblik van 63 voor 57-10%

PARELOESTERS koekje, 250 gram 62-10%

MOKKASCHUIM

5 CHOCOLADEFIGUREN

SPEELGOEDSNOEP

ROOMBORSTPLAAT

BANKETSTAAF

zak 56-10%

45-io%'

200 gram 49-10%

20O gram 69-10%

150 gram 59-10%

V E R S E V L E E S W A R E N !

HAM 100 gram van 62 voor 49-10%

GELDERSE ROOKWORST v.„ 94 voor 79-10%

VETSPEK gezouten, 500 gram van 85 voor 6O-10%

VETSPEK gerookt. 500 gram van 100 voor 75-10%

IS P Al
WERKELIJK VOORDEEL - 10°l„ KOBTING - lOO'L KWALITEIT

ra
o
o

kijken op de toonzaal van lampenfabriek
U hebt de unieke gelegenheid - voordat iemand in Nederland
er ook'maar een blik op slaat - uit de allernieuwste collecties
lampen uw lamp te halen. Die dus exclusief is en blijft! Die
apart is én solide! Want hij komt (misschien nog maar nét)
uit het eigen atelier 'van de lampenfabriek zelf! Het model dat
u zoekt (in de stijl en prijs * die u wenst) staat of hangt er reeds!

-Br.

DIJKSTRA
* Betaling ? Gaat Via UW eigen leverancier! Spaarne 65, Haarlem (t/o de Ged. Oude Gracht) Tel. 02500-14850 en 14560

o
Aangeb. A'dam: ben.huls,
4 k., bad, gr. tuin, schuur,
plaats, huur ƒ 17,25 p.w.
Gevr. te Zandv. kl. woning,
mag oud zijn. Br. nr. 8203
bur. Zandv. Crt.

WEGGELOPEN 6 oktober
RODE KATER gen. Mie-
kel. Graag bericht. Tel.3262
Engelbertsstraat 13zw.

Aangeb.: prima STUDIE-
PIANO, bruin eiken ƒ 400.
Werkhoven, Dr. . Gerke-
straat 137, tel. 2563.

Jonge vrouw (28 j.) zoekt
WERK v. 9-5 u., winkel,
huish., onversch. wat. Br.
nr. 8201 bur. Z. Crt.

Te koop: KINDERWAGEN
m. bedje, in g. st. Prijs
ƒ 40. Br. 8202 bur. Z. Crt.

Te' koop aangeb. Berim
BROMFIETS, DKW-motor,
3 versn., 1958, motor i.g.st.
Te bez. 17-19 uur Vuur-
boetstraat 4rood.

A. KOOPMAN'S
AUTO CLEANING
SERVICE

Komt bij u aan huis voor
het wassen en cleanen van
uw auto.
Cleanen vanaf ƒ 18,50
Wassen ƒ 3,50
Tel. 4414, Zandvoort.

Gevr NETTE WERKSTER
v.g.g.v. voor 2 ocht. of
midd. p.w. Mevr. Reijnders,
Zuid Boulevard 71

Met spoed aang. handge-
knoopt SMYRNA KLEED,
225 x 315, kleur oud rose,
idem 120x180, kleur wit
met rozenpatroon. Tevens
KAPTAFELSTEL, maho-
niehout, 2-ZITSBANK m.
cretonne bekl. en schuimrub-
berkussens. Alles i.z.gst.
Codt v.d. Lindenstr. 2/23,
telefoon 3143.

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterdag 28 okt., 8 uur
Nederlandse Comedie

Mijnheer gaat
op jacht

Zondag 29 okt., 8 uur
Nederlandse Comedie

Voorlopig laatste
voorstelling

De getatoueerde
roos

Maandag 30 okt., 8 uur
Abonn. B.

Haagsche Comedie

Een mal meisje

Dinsdag 31 okt., 8 uur
Haagsche Comedie

De kardinaal
van Spanje

Vrijdag 3 nov., 8 uur
Abonn. F

Toneelgroep „Theater"

Speelgoed
op zolder

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Een stralend zonnetje mocht dan zater-
dag en zondag over de badplaats schijnon,
de toestand van de terreinen van Duiu-
tjesveld was van dien aard, dat een groot
aantal (thuis) wedstrijden van de Zand-
voortse Hockey Club dit weekeind niet
kon doorgaan. De grote hoeveelheid regen
tijdens de afgelopen week door de weer-
goden over de groene grasmat uitgestort,
maakte slechts één veld bespeelbaar.

Het eersta herenelftal was zondagmid-
dag gastheer van HIC 2. De voetbalwed-
strijd Hongarije-Nederland had onge-
twijfeld een aantal hockeyliefhebbers nair
het televisietoestel gelokt, maar gelukkig
werd er niet zonder publiek gespeeld. Het
was een aantrekkelijke wedstrijd, die door
Zandvoort werd verloren met 2-0. Vana.f
het eerste moment was .het elftal van
HIC 2 beter op dreef. Tot aan de ru^t
wist Zandvoort moedig stand te houden
maar miste op grandioze wijze enkele
kansen. In de tweede helft wist HIC 2
met flitsend spel van vooral de rechte''-
vleugel (die door Zandvoort tamelijk vrij
werd gelaten) het Zandvoortse doel te
doorboren. Het Zandvoortse team speelde
met enthous.'asme, maar door ondoordacht
plaatsen, verkeerd reageren, en het niet
op hun plaats staan van enkele spelers
wist men dit enthousiasme niet in doel-
punten om te zetten. Het gebrek aan een
regelmatige training waaraan het gehsie
elftal deelneemt, wordt hier wel sterk ge-
voeld. Ook door aanvoerder Hans Noor-
da die na een driejarig verblijf in Nieuw-
Guinea, voor enkele maanden weer het
eerste elftal leidt.

Heren 2 ging pp bezoek bij het sterkere
Be- Fair 4 en moest met een 2-1 nederlaag
huiswaarts keren. De beide teams gingen
in de eerste helft van deze aardige wad-
strijd gelijk op en de 1-1 ruststand gaf
de verhoudingen dan ook goed weer. Het
Zandvoortse doelpunt kwam door een goe-
de combinatie van Roodhart en Keur. Na
de rust was echter Be Fair de meerdere.

Heren 4 speelde thuis tegen Strawbcr-
ries en wist deze spannende ontmoet'.ng
met 3-2 te winnen. Zandvoort 3 had een
vrije dag omdat de wedstrijd tegen
Kraaien 4 werd afgelast.

Dames l zorgde voor een klinkende ovei'-
winning. Dit elftal versfoeg BDHC 5 mst
8-5. Aanvoerster Tinke v.d. Bergen-Spjl-
ders scoorde viermaal, Tineke Beek één-
maal en de 15-jarige invalster Renee Me-
rum Terwogt (een speelster uit het jeugd-
elftal) maakte een fraai debuut in de se-
nior-afdeling, door drie doelpunten voor
Zandvoort op haar naam te brengen. Het
tweede damesteam kon het tegen Pinoké
niet bolwerken en keerde- met een 6-0
nederlaag naar huis terug.

De uitslagen luiden:

Dames: ZHC 1-BDHC 5[. 8-5
Pinoké 3-ZHC 2 j ü-0

Heren: ZHC 1-HIC 2 .- t!-2
Be Fair 4-ZHC 2 2-1
Kraaien 4-ZHC 3 .. afgelast
ZHC 4-Strawberries 6 . 3-2

Jeugdwedstrijden zaterdag:
Meisjes: BDHC b-ZHC a 3-3

BDHC e-ZHC b ' 0-5
ZHC c-Eechtrop c afgelast
Strawberries f-ZHC d 0-1
ZHC e-Scheybeek c : afgeUst

Alle wedstrijden voor de jongens werden
afgelast.

K.J.C. „Noord"
De stand 'n de competitie van de maand
oktober ziec er als volgt uit: 1. Mevr.
Kraaijenoord 19985 p.; 2. H. Bol 19569 p.;
3. A. Schaap 19501 p.; 4. J. Hoogon-
dijk 19110 punten.

Ranglijst Zandroortmeeuwen
De stand in afdeling West, 2e klasse B,
ziet er als volgt uit:

Watergraafsmeer
Zeeburgia
Amsvorde
T.Y.B.B.
Zandvoortmeeuwen
Aalsmeer
R.K.A.V.I.C;
Baarn
HBC
Celeritudo
Schoten
j.siv.

5 5 O O 10 15- 7
6 4 2 O 10 14-[7
6 2 3 1 7 10-58
6 1 4 1 6 14-10
6 2 2 2 6 10r,.9
6 2 2 2 6 16-18
6 2 1 3 5 13-^2
5 1 2 2 4 8 - 7
6 0 4 2 4 10-13
6 2 0 4 4 7 1 0
6 1 2 3 4 7-14
6 1 2 3 4 4-13

Zandvoortse Damclub
J.l. woensdag is de .Zandvoortse damclub
gestart met de competitie voor het club-
kampioenschap 1961-1962. De uitslagen
luiden:

C. Draijer jr.-C. Draijer sr. 2.0
Th. ter Wolbeek-L. J. v.d. Werf . rl
J. Koper-J. Schuiten 1-1
E. Franssen-J. Ovaa 0-2
J. van Dijk-R. Scholte 2-0
B. Sommeling-F. ,van Beem J-2
G. ter Wolbeek-A. Hoekema 0'-2
A. Hoekema-J. Koper 1-1

Zandvoortse Korfbalclub
Het adspirantentwaalftal versloeg j.l. zon-
dag Aurora c met 8—0. De ontmoeting
tussen Zandvoort 1-D.S.V. 2 werd op ver-
zoek van Z.K.C, l uitgesteld.

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v. d. Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54

Tel. 2562 Grote Krocht 23
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

Belangrijke
TELEFOONN OMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keér, 'kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogetiedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,JZinko", Oranjestraat
en ' Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Ger-tenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

WERELDSPAARWEEK
25 t/m 31 OKTOBER

EEN GOEDE WEEK OM TE SPAREN
EN OM ER DAARNA MEE DOOR TE GAAN

i

leder die gedurende de Wereldspaarweek een inleg doet bij
de Nutsspaarbank ontvangt een

FRAAIE KUNSTKALENDER
met platen van Jan Voerman Jr.

N UT S S P A A R B A N K
GROTE KROCHT 38 - ZANDVOORT

LID VAN DE NEDERLANDSE SPAARBANKBOND
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ZAN DVD T
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135. Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

O.H.V.Z. START TONEELSEIZOËN
met opvoering van twee toneelstukken

Dinsdag- en woensdagdagavond' j.l. speelde de Zandvoortse amateurtoneelvereniging
„Op hoop van zegen" in Monopole op beide avonden twee stukken: een toneelspel
in drio bedrijven „De medailles van een oude vrouw" van James Barrie en een
één-akter van Luisa Treves „De brief van „Don Juan". Het was een enthousiaste
start van het nieuwe toneelseizoen!

Om met het eei-stgenoemde toneelstuk te
beginnen, moet het ons van het hart dat
het gegeven van „De medailles van een
oude vrouw" hier en daar nogal „versïe-
ten" aandoet en soms wat overdreven sen-
timenteel is. Maar dat neemt niet weg dat
de — vooral in het eerste bedrijf vrij trek-
kerige — historie een gedegen uitbeelding
kreeg van een zestal leden van „Op hoop
van zegen", onder leiding van regisseur
J. Bisenberger.

Het stuk speelt in de eerste wereldoor-
log in het jaar 1917 te Londen. De oorlog
is in volle gang en — zoals te doen ge-
bruikelijk — worden door het „thuisfront"
de wederwaardigheden van vaders, echt-
genoten en zonen druk besproken. T<*n
huize van juffrouw Dowey, een Londense
werkster, komen altijd drie collega's van
haar, die de kansen om terug te keren vin
hun zoons en echtgenoot bespreken. Zij
delen elkaar de inhoud van ontvangen
brieven mee en juffrouw Dowey doet dit
ook. Zij heeft een zoon die dient bij de
Schotse Hooglanders (het Zwarte Garde-
regiment). Deze zoon bestaat echter in
feite helemaal niet. Zij laat de drie an-
dcre vrouwen een pakje brieven zien, keu-
rig met een rose lint bijeen gebonden,
brieven, waar niets in staat en waarvan
zij de enveloppen aan zichzelf geadres-
seerd heeft. Zij heeft in haar gedachte-
wereld een zoon „gecreëerd", waardoor zij
— die man noch kind heeft — met de an-
dere vrouwen kan praten over „haar
zoon". In deze wereld van fantasie leeft
zij al jaren en het valt haar op de duur
gemakkelijk zich in de situatie van een
moeder, wier zoon aan het front is, in Ie
leven. Het toeval wil dat een predikant
haar plotseling de mededeling komt doen
dat „haar zoon" met verlof in het vader-
land terug is en reeds in Londen is! De
door de situatie geïnteresseerde jongeman
— de gelijkluidendheid van de naam heeft
de goede dominee parten gespeeld — komt
bij juffrouw Dpwey aan en daar „valt de
niet in het minst geschokte juffrouw Do-
wey door de mand!" Aanvankelijk is de
jonge soldaat ontstemd/ maar de goed-
hartigheid van het vrouwtje en haar zorg
en toewijding zijn onweerstaanbaar. Hij
zwicht voor de vaak aandoenlijke tederheid
van juffrouw Dowey en er ontstaat lang-
zamerhand een moeder-zoon verhouding
tussen haar en de jonge Kenneth Dowey.
De fantasie is werkelijkheid geworden en
beiden bevinden zich er wel bij. De jon-
gen sneuvelt kort na zijn vertrek uit Lon-
den en juffrouw Dowey ontvangt zijn me-
dailles en onderscheidingen, die zij met on-
kele andere bezittingen van Kenneth als
kostbare , herinneringen aan een kortston-
dig „moederschap" bewaart.

Jo Bisenberger-Kromhout speelde juf-
frouw Dowey met bijzonder veel gevoel.
Vooral in het derde bedrijf, waar geen
enkele tekst in wordt gesproken, slaagde
zij volkomen in het tot uitdrukking bren-
geu van haar woordeloze smart om het
verlies van haar zoon.

Kenneth Dowey (in rode wapenrok mit
Schotse kilt!) kreeg een goede uitbeel-
ding door Adri Bisenberger, die zich zicm>
baar op z'n gemak voelde in deze rol. r>e
drie collega's-werkster van juffrouw Do-
wey, de dames Mickleham, Tully en Hu^--
gerty, waren voor rekening van respectie-
velijk Riek van Koningsbruggen, Ellen
Schipper-Harting (een uitstekend toneel-
debuut!) en Ans Herfst-van Turenhout.
Ofschoon wij wat meer vaart in' de ge-
sprekken van deze dames hadden willen
zien, zou het onredelijk zijn haar deze
trage gang van zaken uitsluitend te ver-
wijten. Dominee Wilkinson was een klein
rolletje voor Jan Bos, die deed wat men
redelijkerwijs van een dominee mag ver-
wachten onder de gegeven omstandighe-
den! Het decor was een specimen van so-
berheid en sfeertekening.

*
De een-akter „De brief van Don Juan"
werd al eens eerder door hetzelfde gezel-
schap opgevoerd. Dit enigszins frivole en

Geen races in Monza
Er zullen geen autoraces op het circuit
van Monza worden gehouden. Dit verbod
geldt tot de commissie, die een onderzoek
instelt naar de oorzaak van het dodelijk
ongeluk, dat de Duitse coureur graar
Wolfgang von Trips tijdens de Grote Prijs
van Italië ie Monza is overkomen, tot een
conclusie is gekomen. De voor zondag-
vastgestelde race. om de Trofeo Itala is
voor onbepaalde tijd door de sportcom
missie van de Italiaanse automobielclub
uitgesteld en zal mogelijk geheel van het
programma worden afgevoerd.

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein .15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

in sommige passages „rauw" openhartige
stuk werd zonder twijfel charmant en bij-
zonder vlot ten tonele gebracht, waarbij
wederom Ellen Schipper-Harting en Adri
Bisenberger de aandacht op zich vestig-
den.

De zes dames, die de zieke en in het
stuk onzichtbaar blijvende Don Juan ko-
men troosten, waren: Dona Martha (Cis-
ka Paap-Lammers), Condessa Del Montal-
to (Tineke Loos-van Dalen), Dona Con-
stante (Ellen Schipper-Harting), Dona Vir-
tudes (Ans Herfst-van Turenhout), Maria
(Thea Bisenberger-v. d. Wal) en Dona
Conception (Jo Bisenberger-Kromhout).

Een kostelijk zestal, dat aan het ein-
de van het stuk zich eenparig op de deur
naar Don Juan's kamer stort om toegang
tot hem te verkrijgen!

Adri Bisenberger was de stijlvolle en
zeer beheerste huisknecht Pedrillo. Het pi-
kante niemendalletje speelde in een goed
getroffen decor, voorstellende de hall in
het huis van Don Juan.

Aan het einde van de avond (wij za-
gen de voorstelling van dinsdag) wai in
er bloemen voor de dames en een geani-
meerde verloting van lekkernijen ter ver-
steviging van de kas.

H.W.

finti-honger-actie
Morgen, zaterdag 28 oktober, zal ook in
Zandvoort de grote anti-honger-campagne
van de NOVIB (Nederlandse Organisatie
voor Internationale Bijstand) gestalte
krijgen in de vorm van een collecte. Doel:
bestrijding van honger en gebrek m net
overgrote deel van onze wereld. U weet
toch, dat drie van de vijf mensen daga-
lijks door honger en ondervoeding wordsn
bedreigd? De pers — ook dit plaatselijk
blad — heeft het u verteld, evenals de
radio. In zijn kwaliteit van algemeen
voorzitter van de NOVIB heeft Prins
Bernhard maandagavond j.l. voor de tele-
visie een beroep op ons allen gedaan. Hon-
ger, gebrek en ondervoeding, om die te
bestrijden is er maar één middel: uw gave.
Eén gulden van u betekent een jaar leven
voor uw naaste in de bedreigde gebieden.

Een deel van de Zandvoortse jeugd,
leerlingen van de Wim Gertenbachschool,
is bereid gevonden u morgen de collecte-
bus voor te houden. Daarvoor zijn we de-
ze meisjes en jongens zeer dankbaar. Wilt
u hen — en uw hongerende naaste — niet
teleurstellen ?

Misschien zegt u wel: alweer een collec-
te. Kinderbescherming en dierenbescher-
ming, reclassering en Simavi, Sinterklaas-
feesten en Kerstfeesten, ze staan waar-
acjitig elke week met een bus of een lijst,
een speldje of een vlaggetje voor je deur.

U heeft gelijk. Er wórdt veel gevraagd.
Maar misschien denkt u morgen even aan
hen, aan wie niets wordt gevraagd, omdat
ze- niets hebben. Niets. Zelfs geen droog
stuk brood.

U offert toch mee, morgen? Uw gift
is brood-nodig.

Het werkcomité:
C. Schouten, penningmeester
W. K. Kroon
Ds. J. van der Mije

In de hoofdstad van ons land heeft een lid van de gemeenteraad,
tijdens de discussie over het veelomstreden ontwerp voor een nietiio
stadliuis, zich met nadruk tot leek verklaard. Hij was niet compe-
tent, zei hij, een oordeel te vellen over de kwaliteiten en tekortko-
mingen van het ingediende plan. Dat liet hij liever aan de deskun-
gen over. Toen het voorstel in stemming werd ijeltraclit door liet

college van b. en w., stemde het raadslid voor het project. De leek nam hier dun
een besluit dat voor zijn medeburgers — leken en niet-leken — verstrekkende ge-
volgen kan hebben.

De Engelse auteur P. G. Snow heeft in een onlangs gepubliceerd artikel bitter
commentaar geleverd op de amateur in bestuurscolleges en andere overhcidsorya-
nen. In dit artikel geeft hij een aantal treffende voorbeelden van de desastreuze ge-
volgen van door leken genomen besluiten op regeringsniveau. Dat ivij nog niet ten
onder zijn gegaan, volgens de schrijver, is te danken aan de geschoolden die er
nog het beste van hebben gemaakt. Snow gelooft in een maatschappij die luordt ge-
leid door specialisten. Nu kan men achter een dergelijke politieke geloofsbelijdenis
een aantal vraagtekens plaatsen. Mag men een uitsluitend door deskundigen be-
stuurde samenleving nog wel een democratie noemen, en wordt de reeds nu be-
staande gaping tussen regeerders en de man in de straat niet verbreed tot esn
onoverbrugbare kloof? Een maatschappij van mondigen en onmondigen. Het lijkt
een weinig aanlokkelijk vooruitzicht.
Maar Snow heeft gelijk wanneer hij de huidige situatie onbevredigend en onbeha-
gelijk noemt. De situatie waarin de leek moet beslissen en beslist over burgerlijke
en bestuurlijke zaken waarover hij niet kan oordelen en waarvan hij de draag-
wijdte niet kan overzien. Het wordt echter nog bedenkelijker wanneer de leek zich
van zijn status bewust is en toch besluiten neemt. Hij schiet dan niet alleen in tcch-
nisch maar ook in moreel opzicht tekort. Maar misschien is hij ook wat dit laatste
betreft een leek, die zich bewust is van zijn onvermogen tot verantwoordelijk ge-
drag en een optreden dat vertrouwen wekt.
Men is er dan na aan toe zich te bezinnen op de plaats van de leek in de bestuurs-
colleges en overheidsorganen.

Ook in Zandvoort

Aardappel blijft moe
Aaltje is nog niet overwonnen

Een oplossing van het probleem van de aardappelmoeheid, veroorzaakt door het
ook bij Zandvoortse telers berucht geworden aardappeiaaltjè, is de eerste jaren niet

. te verwachten. Deze voor de verbouwers en de liefhebbers van duinaardappelen te-
leurstellende mededeling, werd onlangs verstrekt door de Plantenziektekundige
Dienst in Wageningen.
Wel is men er in geslaagd de uitbreiding van de ziekte een halt toe te roepen door
het telen van resistente rassen. Deze aardappelrassen worden niet of weinig door
het aaltje aangetast en mogen onder bepaalde voorwaarden op besmetverklaarde
grond worden verbouwd.

Aan het kweken van aardappelrassen is i appelmoeh'eldbestrijding zijn' in het alge-
een lange tijd van moeizame kwekersar- meen op indirecte bestrijding gericht. Di-
beid verbonden. In het nieuwe ras moet de
resistentie tegen aardappelmoeheid bo-
vendien nog worden gecombineerd met an-
dere eisen van ziekteresistentie en van
kwaliteit 'en uiterlijk, kortom alle eisen
die aan een goed aardappelras worden
gesteld. In de fabrieksaardappelsector is
men nu het verst gevorderd. Hier zijn
reeds enkele nieuwe rassen met redelijke
praktijkwaarde. In 1961 werden reeds S61
ha besmette grond met deze rassen be-
plant. Voor het volgend jaar is met een
aanzienlijke uitbreiding van het areaal
rekening gehouden.

In de toekomst zal het wel zo worden,
dat geen enkele teler nog een voor aard-
appelmoeheid vatbaar ras wil verbouwen.
Zover is het echter nog niet, want het
aardappeiaaltjè komt in verschillende ty-
pen voor. Eén van deze typen is in staat
ook het huidige resistente rassenassorti-
ment aan te tasten. De kwekers zullen
ook deze moeilijkheid waarschijnlijk wel
kunnen' overwinnen. Maar hiermede zijn
nog jaren gemoeid. Bovendien worden de
nieuwe aardappelmoeheid-resistente fa-
brieksaardappelen o.a. vrij sterk door het
y-virus aangetast, zodat de voorziening
van goed en gezond pootgoed voorlopig
nog onvoldoende zal zijn.

De aardappelmoeheid is het gevolg van
de te intensieve aardappelteelt. De grond
wordt echt moe van aardappelen. Ze wil
geen goed gewas meer voortbrengen. T:i
vruchtwis'seling ligt dus het principe voor
de bestrijding. Vooral de oorlogsjaren, toen
optimale aardappelteelt voor de voedsel
voorziening geboden was, zijn er schuld
aan dat de aardappelmoeheid in Neder-
land een probleem is geworden. De vei>
oorzaker van de ziekte is het aaltje He-
terodera Rostochiensis. De aardappelwor-
tels worden door het aaltje aangestoken.
Tengevolge hiervan worden z.g. cysten op
de wortels gevormd. De aantasting ver-
stoort de wortelfunctie, waardoor de plant
verhongeringsverschijnselen gaat verto-
nen. Rijpe cysten, gevuld met een groot
aantal nieuwe aaltjes, vallen van ue wor-
tels en kunnen op hun beurt het volgende
aardappelgewas weer aantasten.

De aardappel kan nog steeds het voor-
naamste volksvoedsel worden genoemd.
Ziekten die deze teelt bedreigen moeten
dus krachtig worden bestreden en dit kan
niet altijd op vrijwillige basis. Veel van
de agrarische exportprodukten worden
verhandeld met het doel ze elders uit te
planten. Zou de vaderlandse landbouw-
grond in toenemende mate met het aard-
appelcystenaaltje worden besmet, dan is
er gerede kans, dat met aanhangende
grond, bijv. Van tulpen of boomkwekerij-
gewassen, de besmetting naar het buitsn-
land zou worden overgebracht. De mees-
te landen stellen dan ook bij invoer de
eis, dat dergelijke produkten afkomstig
zijn van grond, vrij van het aardappel-
aaltje.

De wettelijke regelingen van de aard-

recte bestrijding door grondontsmetting is
in de aardappelteelt economisch niet ver-

antwoord. De indirecte bestrijdingsmaat-
regelen uit hoofde van de wet houden o.»n.
in het verbod, aardappelen te telen op be-
smette grond en het verbod, meer dan
eens in de drie jaar aardappelen op het-
zelfde perceel te verbouwen. Door deze
maatregelen en de intensieve controle
hierop is het gevaar van aardappelmoe-
heid wel verminderd, maar het blijft aan-
wezig.

Sinds 19?9 is de controle op de naleving
der aardappelmoeheidmaatregelen verge-
makkelijkt terwijl anderzijds groter ze-
kerheid wordt nagestreefd, dat geen. cys-
ten met onze exportgewassen naar het
buitenland worden gebracht. Zo is de
aardappelteelt verboden in het grootste
deel van het. bloembollencultuurgebied en
in de nabijgelegen duinstreek. Ook was dit
reeds het geval in de boomkwekerij-cen-
tra Boskoop en Tegelen en sedart dltejaar
ook in Opheusden. De mogelijkheid, y/an
inbrenging van besmetting in», deze een-
tra wordt hierdoor uitgeschakeld en de
controle op de voorschriften ils eenvouJi-
ger. Ook is een regeling getroffen om tot
beperking van de vruchtwisseling te ge-
raken tussen aardappelen, en bloembollen,
knollen en boomkwekerijgewassen.

Na stormloop op boter etc.

MARKEN VOOR GROND
• in Limburg

Nederlandse makelaars in het zuiden van ons land hebben een nieuwe markt ge-
vonden aan de overzijde van de grens. Talrijke Duitsers blijken de laatste tijd
stukken grond in Limburg — en in mindere mate ook in andere provincies — op
te kopen. Meestal kopen ze de grond om er een bungalow op te zetten, maar er
zijn al Duitse combinaties, die lappen grond met veel grotere en duurdere gebou-
wen kopen.

Deze nieuwe koopwoede volgt op de
stormloop van de Duitse huisvrouwen op
Nederlandse boter, koffie en aardappelen,
die aan deze kant van de grens niet al-
leen beter maar ook goedkoper zijn. He..-
zelfde geldt voor het land. Fraaie stukjes
grond worden in Limburg verkocht voor
prijzen, die variëren tussen de drie en vijf
gulden de vierkante meter. Dat schijnt
voor de Duitsers bijzonder laag te zijn,
want, gelekt door advertenties in grote
Duitse kranten, komen ze in groten getale
op de aanbiedingen af.

De belangstelling van de oosterburen
gaat twee verschillende kanten uit. Aller-
eerst zijn er de Duitsers, die verzot zijn
op een fraai stukje grond met lommerrijke
stukjes bos en pittoreske waterpartijtjes.
Ze bouwen er „bungalows", die naar Ne-
derlands begrippen niet veel minder zijn
dan villa's, of zetten er grote herenhuizen
neer. Ook kopen ze oude Nederlandse vil-
la's, compleet met park of flinke tuin, om
er zich te vestigen. Dat gebeurde bijvoor-
beeld in Tegelen, waar de fraaie Neder-
landse villa „De Holtmuhle", vroeger
eigendom van de weduwe Van Basten Ba-
tenburg, nu bewoond wordt door een Duit-
se zakenman.

Er zijn ook Duitsers, die meer uit spe-
culatieve overwegingen hun marken in
Limburgse huizen of landgoederen steken.
Dit zijn meestal coöperaties, gevormd door
een groot aantal kleine lieden, die hun
spaarcentjes in de investeringen beleggen.
Deze combinaties speuren niet alleen naar
te koop aangeboden landgoederen, maar
kopen ook flatgebouwen en gewone hui-
zen.

Voor de landhuisjes, die de Duitsers
door Nederlandse aannemers laten bou-
wen, moeten ze veertigduizend gulden
neertellen. Maar ook dit bedrag schijnt,
naar Duitse maatstaven gerekend, nog ge-
ring te zijn. De bezitters van zo'n landhuis
vestigen zich blijvend in Nederland. Hun

werk in de Duitse steden blijft bereikbaar.
Ze reizen dagelijks heen en weer met de
auto. De goede verbindingen met de
Bondsrepubliek vergen niet te veel tijd.
Binnenkort komen nieuwe wegen gereed,
die het mogelijk maken binnen een half
uur van Venlo in het Duitse industriecen-
trum Dusseldorf te komen.

De belangstelling van Duitse zijde voor
Nederlandse landgoederen kwam voor hst
eerst in de openbare belangstelling bij de
kwestie rond het Limburgse landgoed ,,De
Hamert". Dit prachtige natuurreservaat
werd verkocht aan de „Bauernsicdlung"
in Dusseldorf. Toen dit eenmaal bekend
werd lokte dit een stroom van protesten
uit. En er werden vragen in de Kamer
over gesteld. Tenslotte verkocht de
Bauernsiedlung het landgoed maar weer
aan een Nederlandse instelling. Tegen het
opkopen van stukjes grond voor de bouw
van bungalows is echter weinig te doen.

De plaatsen, die in Limburg het meest
in (Duitse) trek zijn, liggen in de omge-
ving van Vaals en, meer naar het Noor-
den, rond Arcen en Mook. Hier staan al
tientallen Duitse bungalows. In Vaals heeft
heeft zich zelfs een Duitse onderneming
gevestigd, die handelt in Nederlandse
grond. De grote Duitse belangstelling
heeft tot nu toe een duidelijk nadeel op-
geleverd. Door hun hoge prijzen bederven
de Duitsers de markt voor de Nederlan-
ders. De kosten van een stukje grond
stijgen in schrijkbarende mate in Zuidoost
Nederland.

Opbrengst collecte

De opbrengst van de onlangs gehouden Si-
mavi-collecte is ƒ 1466,72. Het comité
brengt dank aan allen die aan het tot
stand komen van dit fraaie resultaat heb-
ben meegewerkt.

Herdenking in kerk
Dinsdag 31 okt. a.s. wordt in een avond-
bijeenkomst in het kerkgebouw van de
Hervormde Gemeente de Hervormingsdag
herdacht. Tijdens deze bijeenkomst -zul-
len twee kleurenfilms worden vertoond
over het werk van het Ned. Bijbelgenoot-
schap in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
Sprekers op deze avond zijn ds. P. J. O.
de Bruijne, ds. C. de Ru en de heer
Brugman, bestuurslid van het Ned. Bijbel-
genootschap. Medewerking wordt verleend
door het Hervormd Kerkkoor en het Chr.
Kinderkoor.

Agenda van de Raad
voor de openbare vergadering van de
raad der gemeente Zandvoort op dins-
dag, 31 oktober 1961, des namiddags
8 uur.

1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3 Benoemingen, ontslagen enz.
4. Vaststelling exploitatievergoeding bij-

zonder onderwijs over 1960.
5. Verbouwing politiebureau Hogeweg.
6. Aanschaffing meubilair t.b.v. de aula

van de Wim Gertentaachschool.
7. Subsidie onderwijzers-St.Nicolaas-

comité.
8. Extra krediet leermiddelen voor de

Wim Gertenbachschool.
9. Uitbreiding parkeerterrein Groen van

Prinstererplein.
10. Bouw 6 woningwetwoningen door

„E.M.M." aan de Noorderduinweg.
11. Krediet bevolkingsonderzoek op de

aanwezigheid van t.b.c.
12. Rondvraag.

Bijeenkomst Vrouwenbond
Vrijdagavond 27 oktober vergadert de
Ned. Christenvrouwenbond in het jeugd-
huis van de Hervormde Kerk. Mej. F.
Krabbe uit Hillegom, zal op deze bijeen-
komst spreken over „Wij en het commu-
nisme".

Watergetijden
oktcber

29
30
31
nov.
l
2
3
4.

h.w.
6.54
7.40
8.31

9.39
10.59

0.44

l.w.
2.30
3.-

4.—

5.—
6.—
7.30
8.30

h.w.
19.14
19.59
20.58

22.14
23.36
12.14
13.15

l.w.
15.—
15.30
16.30

17.30
19.—
20.—
21.—

berijdbaar
strand

11.00-17.00
11.30-18.00
12.30-19.00

13.30-20.00
15.00-21 30
3.30-10.—
4.30-11.—

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Burgerlijke Stand
20 óktob'er-26 oktober 1961

Geboren: Imke Michiel, zoon van P. A.
C. Koel en J. E. Siezenga; Anita Jacoba
dochter van H. J. Halderman en A. J. M.
Zegerman.

Ondertrouwd: Thony Gerardus van As
en Maria Anna Dhondt; Antonius Johan-
nes Eland en Anna Elizaboth van Keulen;
Theodorus Ferdinand van Houten en Ma-
rika Hilde Epker; Peter Lucassen en Pc-
tronella Maria van Kemenade.

Gehuwd: Ernest George Frederik baron
van Tuyll van Serooskerken en jonkvrouw
Wilhelmine Quarles van Ufford; Volker*
Koning en Edelgard Christa Krebs.

Overleden: Pieter Abraham Hulsman,
oud 69 jaar, gehuwd met Elizabeth Philo-
mena Stephanie Maria Spoclder; Hendrik
Kecsman, oud zeventig jaar, gehuwd met
Elsje Weber.

Overleden buiten "de gemeente: Engeljte
Koning, oud zeventig jaar, gehuwd met
Teunis van Duivenboden; Louwrens Nico-
laas Termes, oud 76 jaar, gehuwd met Jo-
hanna van Aarden.



Zandvoortmeeuwen
Alle pupillenwedstrijden van 18 oktober
zijn afgelast.
Uitslagen zaterdag 21 oktober:

De Geuzen-Zandvoortm. 5-1
Zandvoortm. 3-Hercules 2 t-1
EHS adsp. a-Zandvoortm. a 0-4
Zandvoortm. adsp. b-DCO a 5-0
Zandvoortm. adsp. c-Schoten c 6-0
DCO adsp. b-Zandvonrt-rr, /i 6-1
Zandvoortm. adsp. g-Ripperda e 13-0
Zandv.m. pupillen a-O. Gezellen a 4-1

Uitslagen zondag 22 oktober:
Zandvoortm. 4-Ripperda 4 5-3
Zandvoortm. 5-Hfd. Boys 2 2-0
Zandvoortm. 6-E.H.S. 5 3-1
Zandvoortm. 7-Hfd. Boys 3 2-0
TZB 4-Zandvoortm. 8 6-1
Bloemendaal jun. c-Zandvoortm. d 8-6

Programma zaterdag 28 oktober:
Zandvoortm.-VEW 15.30 u.

10 IJmuiden 4-Zandvoortm. 3 15 u.
41 Zandvoortm. adsp. a-EDO b 15.30 u.
67 Haarlem adsp. d-Zandv.m. b 15.15 u.
71 Zandvoortm. adsp. c-DIO a 14.30 u.
82 Zandvoortm. ads. e-EDO f 15.30 u.
98 Zandv.m. adsp. f-Rinnprda rt 15.30

138 RCH pupillen a-Zandv.m. a 15 u
Programma zondag 29 oktober:

Zandvoortm.-Baarn 14.JU u.
QSC 2-Zandvoortm. 2 lO u.

27 Zandvoortm. 3-Waterloo 2 9.45 u.
30 Zandvoortm. 4-ETO 2 9.45 u.
60 Zandvoortm. 6-DSK 3 9.45 u.
87 TYBB 3-Zandvoortm. 7 12 u.
93 EDO 9-Zandvoortm. 8 9.45 u.

106 Zandvoortm. jun. a-Velsen a 12.30 u.
111 Halfweg ads. a-Zandvoortm. b 12 u.
118 Haarlem jun. c-Zandvoortm. c 9.45 u.
Programma woensdag l november:

DSS pupillen a-Zandvoortm. b 15 u.
Zandvoortm. pupillen c-TZB a 15 u.
TYBB pupillen d-Zandvdoorm. d 15 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
komt a.s. zondag op eigen terrein tegen
Baarn in de volgende opstelling uit: Ter
Wolbeek; Peters en Water; Bruijnzeel,
Stobbelaar en Schilpzand; Plaizier, Keiler,
Visser, Nijkamp en Oosterbaan. Reserves
zijn: Keesman, Heyne, Molenaar.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 21 oktober:

TZB adsp. a-Geel Wit b 6-1
Geel Wit adsp. e-TZB b 2-8

Uitslagen zondag 22 oktober:
DSB-TZB 0-2
TZB 4-Zandvoortm. 8 6-1
TZB 5-Vogelenzang 5 5-5

Programma zaterdag 28 oktober:
56 TZB adps. a-NAS a 15 u.

114 Aliance adsp. e-TZB b 15.30 u.
Programma zondag 29 oktober:
19 Halfweg-TZB 14.30 u.
85 TZB 3-De Brug 2 12 u.
94 TZB 4-HBC 8 12 u.

100 Geel Wit 5-TZB 5 12 u.
Programma, woensdag J november:

Zandv.m. pupillen c-TZB a 15 u.

S A L O N

Internationale coiffures
Manicure — Teinture

American Ten minute Breek Wave
Beauty Parlour

Tramstraat II, tel. 2723

Historie op dia's
Met toestemming van 't gemeentebestuur
heeft de heer J. Gebe, voorzitter van de
Folklorevereniging „De Wurf", dnehon-
derd foto's uit het sremeente-archielS ovcr-
gebracht op dia-plaatjes. Hierdoor heeft
de vereniging thans de beschikking over
een uitgebreide collectie dia's van Zand-
voort vanaf 1880 tot 1950.

Op woensdag 22 en zaterdag 25 novem-
ber zal in restaurant Zomerlust het eer-
ste gedeelte van de collectie dia's worden
vertoond. Ongeveer 150 dia's geven een
beeld van de visserij en het strandleven
uit vroeger dagen. Het programma van
beide Wurf-avonden vermeldt tevens een
volksdansdemonstratie en de opvoering
van een korte schets.

Het tweede gedeelte van de serie dia's,
een overzicht van de ingrijpende veran-
deringen die Zandvoort sinds 1880 heeft
ondergaan, zal waarschijnlijk in februari
1962 worden vertoond.

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen van de zesde competitieronde
om de wisselbeker luiden:

Lindeman-Gerritsma Va"1/»
Nielsen-Kroon Va-'/ü
Vastenhouw-de Jong afgebr.
Barens-van Duijn 1-0
Van Keule-Vos 0-1
Merkelbach-Buitendijk Va-Va
De Bruin-Bosch van Drakensteijn "l-Ö
Wessel-Coenraad 0-1

De eerste bondswedstrijd tegen VHS uit
Haarlem is voor het Ie tiental in een over-
winning geëindigd. De eindstand was

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Op maandag 6 november a.s. wordt een
buitengewoi/e ledenvergadering gehouden
in hotel Keur aan de Zeestraat. De verga-
dering moet beslissen over de verlenging
van de koninklijke goedkeuring en daar-
bij tevens enige wijzigingen in de statuten

en het huishoudelijk reglement bespre-
ken. Het technisch programma *én de
technische leiding worden verder onder de
loep genomen.

Hel O.S.S.-lid mevrouw J. van der Mije-
Walet, slaagde de afgelopen week voor
het examen KNGV-voorturnster.

K.J.C. „De Kroon"
De stand in de competitie luidt als volgt:
1. mevr. Boskamp 10064 p.; 2. de heer
Wansink 9561 p; 3. de heer T. van Ree
9182 p.; 3. mevr. Keur 8854 p.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal ontvangt a.s. zondag
Oosterkwartier 6 uit Haarlem. Het adspi-
rantentwaalftal ontmoet Oosterkwartier a.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
de derde ronde voor het clubkampioen-
schap. No, 1. tf. Nijs; 2. C. Terol; 3. J.
van <3er Wolde; 4. H., de Muinck.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
De vereniging Ever Swift houdt op woens-
dag l november een „Oliebollen-toernooi',
waaraan door twee ploegen van de Zand-
voortse Hockeyclub wordt deelgenomen:
meisjes b en jongens c.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de derde competitiewedstrijd van de
Zandvoortse Bridgeclub, heeft de kopgroep
van de A-lijn een ingrijpende wijziging
ondergaan. Het koppel Fabel-Schutte, dat
vrijwel onderaan begon, eindigde thans
met 172,75% op de eerste plaats. Het da-
meskoppel Brossois-v. Dartelen volgt met
161,77%.

In de B-lijn heeft Mulder Smid-Notter-
man de leiding met 167,71% gevolgd door
de fam. Coops met 163,78%.

In de C-lijn staat de fam. Rienstra vrij-
wel onbedreigd aan de top met 173,31%;
het dameskoppel Berkhout-Crok b'ezet de
tweede plaats met 156,85%.

In de D-lijn heeft het koppel Van Dar-
telen-Polak de beste papieren met 170,23%
Het dameskoppel Berghoff-Sneiders neemt
de tweede plaats in.

N.V. AZEA
CHEM. WASSERIJ en MODELPERSERIJ *
Grote Krocht 21

IS MET INGANG VAN 28 OKTOBER 1961 tot en met MEI 1962

zaterdag na l uur gesloten

Vergadering P.v.d.A.
In een goed bezochte openbare vergadering
van de Partij van de Arbeid sprak donder-
dagavond in het gemeenschapshuis de heer
dr. T. W. van Veen, hoofdredacteur van
„Het Vrije Volk". De aangekondigde spre-
ker, het Tweede Kamerlid J. Berger, was
door ziekte verhinderd.

Spreker wees op de vele gebeurtenissen,
die met grote snelheid op ons afkomen en
waarin vaak moeilijk een lijn valt te ont-
dekken. Toch is het goed te letten op de
tegenstelling tussen de communistische
landen en het westen, alsmede op de ont-
wikkeling van de koloniën tot zelfstandige
landen.

Na de Tweede Wereldoorlog traden, vol-
gens spreker, deze tegenstellingen scherp
aan het licht.

Rusland demobiliseerde niet, het westen
maakte er een begin mee. De gebeurtenls-
sea in Tsjecho-Slowakije, de blokkade van
Berlijn en Korea, alarmeerde de vrije lan-
den en thans nadat de crisis om Berlfju
het hoogtennnt

Naar de mening van de spreker is een
oplossing voor dit probleem nog niet in
zicht. Het westen is geen eenheid, maar
ook in het communistische blok zijn er
tal van wrijfpunten. Het conflict b.v. tus-
sen Rusland en China neemt steeds grotere
proporties aan.
Het verdwijnen van de koloniën ^aat ver-
heugend snel. In tien jaar tijd is het leden-
tal van de Ver. Naties verdubbeld en van
50 op 102 gekomen.

De rassenkwestie speelt hierbij een be-
langrijke rol. Deze kwestie tot een oplos-
sing te brengen vraagt van ons sympathie,
inspanning en financiële hulp.

De heer van Veen besprak vervolgens in
het kort de kwestie Nieuw-Guinea en vroeg
hierna aandacht voor vier urgente kern-
punten: de stijging van militaire kosten,
het onderwijs, de werkgelegenheid en het
„bewoonbaar" houden van ons land.

Van het regeringsprogramma van twee
jaar geleden is weinig terecht gekomen:
decentralisatie van het beleid, belasting-
verlaging, inkrimping van staatsbemoeie-
nissen, een grote vlucht van het natio-
naal inkomen. Het oplossen van de wo-
nngnood en het beëindigen van de geleide

KollDampo

Het woord „cultuur" is
een glas, waarin steeds
andere vochten worden
geschonken, meestal
cocktails.
Wie bij Huizinga's cul-
tuurbegrip cliampagne
drinkt, proeft bij het

vernemen van bepaalde aktiviteiten van
speciale „culturele" commissies — bijv.
verdeling subsidies kinderspeeltuinen —
de kleffe smaak van ranja.

Wat is cultuur vandaag aan de dag ? De
lieer Suurhoff — voorzitter van de PvdA
— bereidde ons afgelopen winter een cock-
tail, bestaande uit een deel champagne en
drie delen ranja.

„Het volk" —ik citeer de heer S. — „het
volk moet deel hebben aan de cultuur. Het
moet er rijp voor gemaakt worden".

Bij deze twee zinnen vragen we ons a.}:
Wat wil ex-minister Suurhoff ons schen-
ken, champagne of ranja? m.a.w. wat ver-
staat hij onder cultuur voor het hele volk?

Het werd duidelijk dat de heer Suur-
hoff de bromfiets niet beschouwde als een
deel van de cultuur. Het begrip cultuur
bleef verder onuitgewerkt. Ondanks alle
vaagheid is het in ieder geval een sympa-
thieke poging om de historische lijn — de
arbeidersbeweging heeft in vroeger tijden

enorm veel bijgedragen tot de volksont-
wikkeling — door te trekken.

Een poging tot uitwerking en zuivering
is gewaagd op de onlangs gehouden leden-
vergadering van de plaatselijke afdeling
van de socialistische partij.

Twee discussiegroepen zijn ons bekend.
1. Er is gesproken over het circuit.
Inderdaad is het circuit cultureel gezien

een onding. De autorennerij is een even
grote aanwinst voor de cultuur, als een
hongerige torenvalk voor een duiven-
houder.

2. Er is gesproken over de pier.
Wat is nu eigenlijk een pier?
Een pier is een speculatief gezwel, is

een doorn in het oog van de zee, is een on-
echt kind van de reep, is de dood voor het
strand van Zandvoort.

Waar immers is de kustlijn zo schoon, zo
teer gebogen als de arm van een slapende
vrouw ?

Het geruststellende van deze discussie is,
dat men helder heeft ingezien dat juist dat
stuk bedreigde natuur een cultuur
vertegenwoordigt.

Laten we hopen dat iedereen gerijpt is
vóór de pier vol domme pretenties de zee
inwandelt.

loonpolitiek. Na deze punten besproken te
hebben stelde de heer van Veen als toe-
komstig programma aan de orde: het vol-
tooien van de sociale verzekering, een be-
tere verdeling van het nationaal inkomen
en een progressief loon- en huurbeleid; een
verandering van de, economische structuur
en een goede planning van de rijksuitga-
ven.

Na de pauze volgde een discussie.

Vergaderkalender okt.-nov.
27 okt. — Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.

Zandvoort, lezing, Jeugdhuis Herv. kerk
27 oktober Stichting Cult. kring 'jt Helm,
Voordrachtsavond Godfried Bomans in

„Zomerlust".
27 oktober N-.I.VO..N." afd. Zandvoort,

Grote Oostenrijkse avond, Geme?.n-
schapshuis.

28 oktober Accordeonvereniging „Zand-
voort", openbare uitvoering „Zomerlust"

Cl oktober — Fotokring „Zandvoort",
werkavond-vergroten, Gemeenschapshuis

8 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
koffie-uurtje, rest. Kiefer.

8 november NW-Bestuurdersbond Zand-
voort, Ontwikkelingsavond, Ons Gebouw
Brugstraat 17.

!* november — Comm. huish. en gezinsv.l.,
afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis.

14 i.ovember — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

14 november — Fotokring „Zandvooil",
lezing, Gemeenschapshuis.

15 november — Alg. Bond van Ambtena-
ren, bijeenkomst en filmavond, „Ons
Gebouw".

16 november Stichting Cult. kring 't Helm
Filmavond, Monopole.

J 2 november — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, kienmiddag, Gemeenschapshuis.

23 november Hum. Verbond,. Gemeenschap
Zandvoort, Lezing, „Het huis in de Dui-
nen".

24 november — Ned. Chr. Vrouwenbond,
lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk.

28 november — Fotokring „Zandvoort",
collectie kleurendia's, Gemeenschaps-
huis. .

Onvoldoende beveiliging
De waarschuwingen bij wegomleggingen en
wegopbrekingen zijn-in vele gevallen abso-
luut onvoldoende, aldus de ANWB in een
brief aan de ministe'r. van Verkeer en Wa-
terstaat. De toeristenbond is van mening
dat de wettelijke voorschriften voor ver-
keersmaatregelen bij werkzaamheden aan
wegen gronciig herzien moeten worden.
Thans houden vele wegenbouwers en wég-
beheerders zich aan de sinds lang verou-
derde paragrafen in het wegenverkeersre-
glement. De huidige waarschuwingen zijn
vaak van die aard dat het verkeer pas op
het laatste ogenblik geconfronteerd wordt
met wijzigingen in de wegsituatie. Hieruit
vloeien geregeld ongevallen voort. De ver-
lichting van de versperringen met rode
lampen en zelfs het aanbrengen van stro-
ken reflecterend materiaal is wettelijk niet
verplicht. „Indien mogelijk" moeten lam-
pen worden geplaatst. De waarschuwings-
borden staan veelal niet op voldoende af-
stand van de wegopbreking en zijn vaak
te klein van omvang.

De A.N.W.B. stelt, dat het huidige in-
tensieve verkeer niet meer toestaat dat
waarschuwingen op de weg van zulk een
summiere aard zijn. De huidige techniek
staat zeker toe dat het aanbrengen van
goede belichting van de versperringen,
waardoor deze tijdig zichtbaar zijn, wet-
telijk verplicht gesteld wordt.

Ook acht de bond 't onverantwoordelijk
dat geen waarschuwingsborden, geen ron-
de blauwe pijlborden en geen roodwit ge-
schilderde vaten behoeven te worden ge-
plaatst op wegen binhen de bebouwde kom-
men of op wegen welke voor doorgaand
verkeer weinig belangrijk zijn.

Nieuwe voetgangerszegeling' '''
Op l november a.s. worden de nieuwe voet-
gangersregels van kracht. Daarbij krijgt
de voetganger voorrang op alle „zebra's"
(en niet alleen op die met knipperpol).-De
indertijd in vele gemeenten gejplaat'ste
knipperbolleri worden binnen de bebouwde
kom afgeschaft, alleen moeten zef bij,
„zebra"-voetg^.ngers-oversteekplaatsen büi-
ten de bebouwde kom worden geplaatst.

Het rijverkeer zal derhalve m.i.v. l no-
vember 1961 onbelemmerde doorgang ver-
lenen aan voetgangers, die zich op voet-
gangers-oversteekplaatsen bevinden.

De beoogde grotere veiligheid voor de
voetgangers zal slechts worden verkregen
indien: enerzijds het rijverkeer zijn .plich-
ten t.a,v. de overstekende voetgangers
stipt nakomt, anderzijds de voetgangers
begrijpen dat zij van hun voorrechten 'op
gepaste wijze gebruik dienen te maken
door te allen tijde voorzichtig en zoncler
nodeloze onderbreking over te steken. ]

Vrijgesteld van de verplichting om voet-
gangers voorrang te geven zijn: politie,
brandweer en ziekenauto's, alleen indien
zij gebruik maken van een tweetonige
hoorn, bel of sirene, alsmede uitvaartstoe-
ten en militaire colonnes. De voetgangers •
dienen bij nadering van een tot deze cate-
gorieën behorend voertuig de voetgangers-
oversteekplaats te verlaten.
Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft
om veiligheidsoverwegingen in verband
met de snelheid van het verkeer het aan-
tal voetgangersoversteekplaatsen moeten
beperken. Zo werden die op de Zandvoort-
selaan bij het „Huis in de Duinen" en bij
„De Bodaanstichting" om voornoemde re-
den opgeheven.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat juist
liier de voetgangersoversteekplaatsen moe-
ten verdwijnen.

Een abuis van de gemeente?
In ieder geval geeft het blijk van een wei-
nig tegemoetkomende houding t.a.v. de be-
jaarden, die woonachtig zim in het „Huis
in de Duinen" en „De Bodaanstichting".

Red.

Bestuursleden traden af
Wegens het bedanken van de heren J.

Hollenberg en P. Schaap, respectievelijk
secretaris en voorzitter van. de Zandvoort-
se Muziekkapel, zal binnenkort moeten
worden voorzien in beide vacatures. '

De heer Hollenberg, die bijna 63 jaar lid
is van de kapel, blijft nog werkend lid.

Vogelkoopman ;
De Zandvoortse Operettevereniging brengt
op 12, 13 en 14 december in theater Mo-
nopole "De vogelkoopman" van Carl Zel-
ler. Dirigent is de heer H. Steenkist, cie
algehele leiding is in handen van de heer
G. Loogman.

Uitslag MCZ-puzzelrit
Onlangs organiseerde de motorclub

„Zandvoort" een puzzelrit. Er namen 76
auto's en 25 motoren aan deel. De res-a-
taten waren:

Autoklasse: 1. H. Jonkhoff, M.C. Zand-
voort, 119 str.p.; 2. S. G. Bruin, RAC-
West, 126 str.p.; 3. A. de Bruine, A.S.C.
Waterland, 132 str.p.; 4. E. Wljkstra, M.6;
Purmerend, 140 p.; 5. C. F. Bosschaa:t,
Den Haag, 141 p.; 6. C. G. Gerolt, De Wog-
Waterland, 162 p.; 8. H. Kleppe, MAC
kruisers, 149 p.; 7. J. H. Jonkhoff," A3C
Hoorn, 162 p.; '9. B. Vrees, „De Wegkrui-
sers, 173 p.; 10. F. Wijngaard, De Weg-
kruisers, 173 p.; 11. J. Th. de Gier Jr,
M.C. Zandvoort, 174 p.; 12. G. A. Huij-
bens, Amsterdam, 192 p.; 13. C. H. O.
Meijer, KLM-MAC, 194 p.; 14. J. Duson,
MAC Westland, 195 p.; 15. J. H. v.d. Hoo-
gen, De Wegkruijsers, 196 p.

Motorklasse: 1. A. J. Poldervaart, M O.
Rijnland, 147 str.p.; 2. J. J. Prent, M.C.
Zandvoort, 179 p.; 3. J. van der Veen,
M.C. Zandvoort, 231 p.; 4. H. Honig, Haar-
lem,!>265 p.; 5. P. van Beek, Lambretfa-
club Amsterdam, 271 p.; 6. J. N. H. GOJS-
sens, Haarlem, 277 p.

Kijkers en luisteraars
Op l oktober 1961 bedroeg het aantal aan-
gegeven televisietoestellen 966.727 tegen
950.223 op l september j.l. (t.m. 16 okto-
ber 979.533). In hetzelfde tijdvak daalde
het aantal geregistreerde radio-ontvang-
toestellen van 2.622.304 tot 2.602.002.

Op l oktober 1961 waren er 477.603
aansluitingen op het draadomroepnet' jte-
gen. 478.229 op l september. ' t |

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans: ' ,'-•
Irwin - Van koningskind tot koningin.
Mann - Voor de poorten van Moskou.
De Maupassant - Liefdesverhalen.
Norel - Varen en vechten..
Somerset Maugham - Cosmopolitans.
Bellocq - La porte retombée.
Ontwikkelingslectuur
Bankspiegel 1961. " •
Goddijn - Godsdienstsociologie, het groeps-

leven van de Christenen. 1960.
Het onderwijs in Nederland. 1960.
De oosterse mens. 1961.
Seltman - Vrouwen in de oudheid. 1960.
Te elfder ui e, jaargang 1959 (r.k.) ;

FAMILIEBERICHTEN

De heer en mevrouw VAN DER MEULEN-
OKKINGA en TRUDY geven u met grote
blijdschap kennis van de geboorte van
hun zoon _en broertje

! RIMMER THOMAS
Zandvoort', 24 oktober 1961 j - >
Hogeweg 76
Tijdelijk: Diaconessenhuis, Haarlem

Op 12 november a.s. hopen onze lie-
ve ouders en grootouders

J. KOPER
en
B. KOPER-ENGBERS

hun 25 jarig huwelijk te gedenken.
Hun kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, oktober 1961
Nassauplein l

Daar kunt u heen ,
Monopole

Vrijdag 27 t.m. zondag 29 okt., 8 uur: film
„World by night".

Maandag 30 en dinsdag 31 oktober: beslo-
ten voorstellingen.

Woensdag l en donderdag 2 nov., 8 uur:
film „Wilde aardbeien". *

Zondagmiddag 29 okt., 2.30 uur: film „De
nieuwe avonturen van Dik Trom.""

Gemeenschapshuis: <>
Vrijdag 27 oktober, 8 uur: Oostenrijkse

avond. NIVON afd. Zandvoort'. ' ••*
*

Zomerlust J *
Vrijdag 27 oktober, 20.15 uur:' 'tv Helm,
Voordrachtsavond Godfried Bomans.

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, nog vrij onverwacht, onze lie-
ve en zorgzame man, vader, be-
huwd- en grootvader

HENDRIK KEESMAN
in de leeftijd van 70 jaar.
Zandvoort, 25 oktober 1961
Jan Steenstraat l

E. Keesman-Weber
A. Dorsman-Keesman
Jb. Dorsman
J. Keesman
Henk
Ria

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben vrijdag 27 oktober te 14 uur
op de Algemene begraafplaats te
Zandvoort.

Wortelnoten damesbureautje ... ƒ 265,—
Antieke mahonie theetaf el ƒ 175,t-
Antieke mahonie ronde tafel ... ƒ 185,—
Mahonie ronde tafel ƒ 75,—
Mahonie bijzettafeltje ƒ 32,50
JEANNE C. DOORMAN „Eigen sfeer"
Kleine Houtstr. 113-115 Haarlem tel.11318

Woningbouwvereniging

„Eendracht Maakt Macht"
Voor LEDEN is beschikbaar de boven-
duplexwoning

A. J. van der Moolenstr. 62 rd
Huurprijs ƒ 10,15 alle kosten inbegrepen.
Schriftelijke opgave voor a.s. dinsdag 19
uur bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C. A.
Gerkestraat 22.

Gestikte dekens
140x200 snijmaat ƒ 16,50
160x200 snijmaat ƒ 18,50
180x215 snijmaat ƒ 22,50

CHENILLE SPREIEN, vanaf ... ƒ 14,95
Ruime sortering WOLLEN DEKENS

Alles op het gebied van de Slaapkamer.
BEDDENMAGAZIJN

W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21 - TEL. 2119 en 2501

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
J. F. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kost-
verlorenstraat, telefoon 2499

WIJKZUSTER:
S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720

APOTHEEK:
28 oktober t.m. 3 november:
, Zandvoortse Apotheek,

Haltestraat 8, telefoon 3185.
Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 29 oktober
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 29 oktober

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
19 uur: ds. E. Saraber van Voorscho-
ten. Jeugddienst in de kerk met de
Jeugdkapel.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 29 oktober

10.30 uur: ds. L. J. R. Ort, (n.h.), Al-
blasserdam.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 29 oktober

10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Voor-
bereiding H.A. Cat. zondag 32 B.
7 uur: Ds. W. Bos van Bennebroek.

Het huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mls) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 31 oktober

15 uur: samenkomst in „Pniël'V Zuider-
straat 3.
Spr. Zr. B. Helmhout

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudie zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal 4.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 29 oktober, 9.45 uur, 402 m: ra-
diotoespraak door dr. ir. Spetter: „Hoop
zonder hemel; is God een Christen".

Altijd liever l VOR ÖL
Dan zeker van frisse mond en witte tanden



Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Mooi Ie bovenhuis op g.st.,
bev. 3 gr. krs, fl. keuk.,
gr. badk., m. bad en gey-
ser, gr. hall, zolderk., 8 gr.
kasten en fl. war. Alles pr.
i.d. verf. Huurpr. ƒ 69,40
p.m., teg. bov., ben. of vrij
huisje. Br. mevr. de Wijs,

Hoofdweg 389/1, A'dam-W.

WONINGRUIL
Omg. watertoren 4 v kamer-
part.-woning, aparte mg.,
huur ƒ 62,10 p.m., tegen
eengez. woning, hogere
huur geen bezw. (lid van
E.M.M.). Br. 8304 Z.CrL.

PENSION gevr. v. oude
dame m. zeer lichte ver-
pleging. Br. 8305 Z. Crt.

GARAGE gevr., omg. De
Ruyterstr. Tel. 4251.

Gevr. GARAGE of BOX
omtrek Stationsplein. Tele-
foon 2586.

Te koop aangeb.: Berim
BROMFIETS z.g.a.n. Te
bevr. v.a. maandag na 6 u.
Hobbemastraat 22.

ACME WASMACHINE te
koop ƒ 75. Driehuizen, Ho-
geweg 74achter, na 6 uur.

TE KOOP: lange LEREN
JAS, kl. maat, HOLLAND
ELECTRO STOFZ., i.g.st.
en HETELUCHTKACHEL
Vuurboetstraat 4 rood.

V O LI E R E TE KOOP
Kostverlorenstr. 88 ben.

Te koop: prima BILJART,
ƒ 150. Br. nr. 8302 Z. -Crt.

TE KOOP
3-kamerflat met berging en
garage, voorz. - van c.v.
Blijvend uitz. over de dui-
nen. Zeer spoedig te aanv.

INL. MAK.
S. ATTEMA & ZN
Hogeweg 64-66, tel. 27'5.

Te koop aang. FIAT 1100
1956, i.z.g.st. van particul.,
schuifd. en bermlampen.
Te bevr. Tjerk Hiddesstr
8/8, van 2 tot 4 uur.

GEVR. FLINK MEISJE of
WERKSTER vooi eniga
middagen p.w. Wilhelmina-
weg 44.

N A A I S T E R b.z.a. voor
nieuw en veranderwerk.
Br. nr. 8301 bur. Z.Crt.

Jongeman b.z.a. voor
.MIDDAGWERK v.a. 2 uur,
onversch. wat. Br. ond. nr.
8303 bur. Z. Crt.

Vakman timmerman-meu-
belm. kan weer voor u
VERBOUWEN, REPARE-
REN, colivinylvloeren leg-
gen, schilderen, enz. enz.
Telefoon 3154.

Med. gedipl.
Pedicure

Mw A. M. v.d. Mije-Walet
Haarlemmerstr. 46 tel.3989

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

U kunt het
toch niet

afschreeuwen...
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en..
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens or
bij de
Zandvoortse Courant

Achterweg l

WERKSTER GEVRAAGD
Willem Draijerstraat 7

GEVR MEISJE voor .de
ochtend of WERKST.EJX
3 x p.w,. Brederodestr. 26a.,

Gezochtl HULP i.d. huish.
van 8.30-16.30, zaterdag en
zondag vrij. Breüerode-
straat 1D8/1, telefoon 3806.

Gevr.: Nette WERKSTER
voor l ocht. p.w. of l 'dag
i. d. 14 dagen. Kerkman,
Mr. Troelstrastraat 34.

Gevraagd:

nette werkster
Tweemaal per week. Zuid-
Boulevard 79a, tel. 4121.

Gevr. HULP v .1 dg p.w.
Mevr. Brossois, Halte-
straat 75. ''

Gevr. NETTE WERKSTER
v.g.g.v. voor twee ochtt of
midd. p.w. Mw. Reijnders,
Zuid Boulevard 71.

Gevr. FLINKE HULP v.
3 ochtenden p.w. Mevr.
Bakker, Engelbertsstr. 52.

Vermoeide huid?
.Met een kleine mas-
sage als herboren!

Massage, masker
en make-up in l uur
klaar. Prijs ƒ 5,—

BEAUTY PARLOUR

Ans Nanninga
Kostverlorenstr. 64
Telefoon 2179

GEVR.: SCHILDERWERK
voor binnen en buiten.
B O U T ' S schilderbedrijf.
Prinsen Bolwerk 70rood
Telefoon 02500-15654. »
Zandvoort telefoon 2159.
Inlichtingen Haltestraat 23

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat .70

H. DE JONG, Van Lennep-
weg 27. • Aannemer van

TEGEL WERKEN
Wand- en vloertegels, mo-
derne schoorsteenmantels.

Parfumhangers
in petit point

Toilettafelsets
Koopt uw geschenken nu
u nog een uitgebreide col-
lectie vindt. ''
Drogisterij

.Bia.ci.iiboeir
Haltestraat 46, telef... 2392

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30-36,'> ZANDVOORT

vraagt vopr spoedige'indiensttreding een ,,

, leerling verkoopster en
aankomend verkoopster
Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk aan bovenstaand adres.

Erkende R utoxijschool „Zandvooït"
Tho -beckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NÏEUWE VOLKSWAGENS

MODEHUIS „S. PILLER"
KERKSTRAAT 4 TELEFOON 3397

Deze week geven wij een aantal artikelen voor ONGELOOFLIJK
goedkope prijzen. Deze week staat in het teken van super-knalpi ijzen.
Nog nooit waren wij zo goedkoop.
Enkele voorbeelden uit onze winter-prijzenslag: <

OPGELET *OPGELET O P G E 'L E T

Zuiver wollen pantalons
moderne snit van ƒ 19,50 voor f 9,ZS

ZUIVER WOLLEN JUMPERS, ital. import, iets vuil geworden. Artikelen,
die normaal kosten ƒ 29,75 en ƒ 23,50, N U vanaf ƒ 4,95
ZUIVER WOLLEN VESTEN, Ital. import, RESTANT

van ƒ 29,50 voor ƒ 12,75
Wij bieden u een prachtige sortering in LASTEX SKI-PANTALONS enz.

Als klap op de vuurpijl krijgt ieder, die voor ƒ 30,—"besteedt:

een ZUIVER WOLLEN ROK naar keuze.

Komt kijken en profiteert van deze gelegenheidsaanbieding. Alleen bij:

KERKSTRAAT 4 - TELEFOON 3397

DINSDAGS DE GEHELE DAG GESLOTEN

COKODEX §9.V.
mnl. of vr. personeel

voor haar afdeling afwerking kunststof-
produktie. Èvt. voor halve dagen. Zater-
dags vrij. Gunstige arbeidsvoorwaarden.

Met ingang van 31 october
dinsdag's de gehele dag gesloten

Herenhaarverzorging
Wim Kok
Diaconiehuisstraat 24

Heropend JCafé-Bar

Zandvoortsela&n 363
Beleefd aanbevelend,
A. EVERS

«•

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

Mr. opticien •<" -
Erkend fondsleverancier
Haltestraat^, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger,- en onderhoudswerken

•'-•öLfuV '!
Brederpde.stAat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats:. Haltestraat 44

- KïcHV

Wij verzorgen
uw Philips cadeau pakket
tegen zeer aantrekkelijke condities.
Keus uit vele combinaties. Bijv.:

Philips VENTILATOR KACHEL ƒ 72,50
PHILISHAVE ƒ 42,—
Philips RADIO BOUWDOOS .... ƒ 13,75

of
ƒ 126,25 ad ƒ 1,50 p.w.

Philips SNELSTRIJKBOUT ƒ 34,50
PHILISHAVE J ƒ 42,—
Philips MIXER .'. ƒ 47,50

ƒ 124,00 ad ƒ 1,50 p.w.
PHILIPS RADIO TRANSISTOR ƒ138,-
PHILIPS STEEL STOFZUIGER ƒ 120,-"
Vraagt bij ons inlichtingen.
Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie
PHILIPS, SPECIALIST

F. H. PENJL&T Zandvoort
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534

Diverse modellen; ook geciseleerd

KERKSTRAAT 33, TELEFOON 2359

Gezellig!
wordt Uw kamer door een NIEUWE
VERLICHTIN of SCHEMERLAMPJE
Wij kochten een uitgebreide sortering voor
U in op de E.T.-beurs.

Reeds een wandlampje
a f 3,95

Maar ook de meer exclusieve verlichting!
Komt U eens vrijblijvend kijken bij:

Firma Schyilsnburg
GROTE KROCHT 5—7 — TELEF. 2974

Door bijzondere inkopen is de Fa. Nooy
in staat zijn extra, -speciale aanbieding

j.'"

zwanendons dames pvama,s
Tor1. 'Oln,-,i • *

met effen pantalon van. t 6,25 ' -
met nog een paai; dagen te (yei lengen.

Door nog een restantenaankoop van 250
stuks (de eerste partij was in twee dagen
uitvei kocht) stellen wij u in de gelegcn-
hcid van dit extra koopje te profiteren.

Volgende week weer 'n andere
speciale aanbieding

Voor al uw textiel

Zie onze etalages.

GROOT IN HET KLEINVAK
DINSDAGS DE GEHELE DAG GESLOTEN!

Dat kunt ook U
zegden na een

advcitcntie in de

Z A N D V O O R T S E
C O U R A N T

Acliteiweg l

Uw advcitenüe Immcib
bcieikt alle groepen

van
üandvoorts bevolking !
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PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad!

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914
Betaling desgewenst In overleg

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR Vakkundige en snelle

REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

ERKENDE

Rijks-gcdiplomeei'd instructeur

Luxe verhuur, OpelenVW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 379^

Dames,
Brengt u eens oen bezoek aan onze

PARFUMERIEWINKEL
Het is nu wat rustiger en er zijn weer
veel nieuwe aitikelen gekomen o.a.

DE POLYCOLOR-SET
De ideale haarverstcviging met kleur, per-
form voor golvend haar, dat minstens 8
dagen houdbaar is.
BELAIR LIPSTICK met de nieuwste mo-
dekleuren, zoals cognac, mocca, sheriy
voor slechts ƒ 1,65. En er zijn nog vele
andere artikelen die u vindt bij

Parfumerie van Dam
HALTESTRAAT 53

Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 27 t.m. ZONDAG 29 OKT.,
aanvang 8 uur

(Nachtleven in een wereldstad)
Van ballet tot strip-tease uit de meest
befaamde cabarets en nachtclubs ter we-
reld! In cinemascope en kleuren. 18 jaar.

MAANDAG 30 en DINSDAG 31 OKTOBER
Besloten voorstellingen

WOENSDAG l en DONDERDAG 2 NOV.,
aanvang 8 uur

Victor Sjöström - Ingrid Thulin

Regie: Ingmar Bergman.
18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 29 OKT., aanvang 2.30 uur"
Een familieprogramma voor alle leeftijden:

De ui EU W E avonturen
van Dik Trom

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in -vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het Rpeciaal-
adres voor uw BRUID S- en GRAPWERK.

ALLE SpORTEN BLOEMBOLLEN
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Gezonde ijdelheid...

;-/C;N.
,f'<N<H\
<\&$-$

\^^Three Roses

... is een volkomen normale
deugd. Het is heel begrijpelijk
dat U, als Uw voet een speciale,
goed-steunende schoen nodig
heeft, niet wilt dat iedereen dat
direct ziet!

Om die reden ontwierpen wij
onze „THREE ROSES" col-
lectie, waarvan de modieuze
modellen hun „gemakkelijk"-
geheim niet prijsgevenl

óók
Forma
Natura

SPECIAALZAAK

K r u i s w e g 4 2 - H a a r l e m

nu ! l
Met onze superieure breiwol maakt

u de mooiste mode-creaties!
En hoe lang hebt u plezier van zo'n
charmant, zelfgemaakt kledingstuk!
U kunt bij ons kiezen uit een grote
sortering wolsoorten in de nieuwste

modetinten.

GRATIS BRBIPATRONENÜ

„öe WoibaaB"
Haltestraat 12a - Telefoon 2099

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

SPECIALE WEEKEND-RECLAME
750 gram schouderkarbonaden 3,25
750 gram ribkarbonaden r. 3,50
500 gram lende entre-cote 3,25
Voor de boterham.:
150 gram lever 0,95
150 gram rosbief 1,00
150 gram frikando 1,00
150 gram pckelvlees 0,75
150 gram gebraden gehakt 0,55
150 gram ham 0,85
250 gram gekookte worst 0.85
l ons ham met l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85
Ook voorradig Ie Iswaliteit l>raadkuikens

en Itippenpoulet

WEBER's
, schoonmaakbedrijf

glazenwass erij
Nicolaas Beetslaan 18, telef. 4090

Na een shamponeerbehandeling is
uw vloerkleed, vaste vloerbedekking
weer als nieuw.
Het reinigen van alle vloerbedek-
king, zoals parket, linoleum, béton-
en tegelvloeren.

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, Keu-
kenvallen, matjes enz. bij hét van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360

Fa Oansner en Go, smederij
Schelpenplein 12, Grote Krocht 36a

Telefoon 2518

Verkoop
olie- en kolenhaarden

Laat u vakkundig voorlichten en
adviseren.
Becking en Bonger, Davonette,
E. M. Jaarsma, Etna, Interno, e.a.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

IK. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY

• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES
Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Belangrijke
TELEFOONN iJMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
2345 Gein eente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraal
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Ger-tenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Slagerij La Viande
KLEINE KROCHT l

RECLAME
PAARDENVLEES

100 gr. Bief stuk 0,60
100 gr. Haas 0,70
500 gr. Rosbief 2.25
500 gr. lapp. 1,50, 1,90, 2,10
3 stuks Tartaar 0,98
500 gr. Poulet 3,50
Een pakje eigen gesmolten
Rundvet 0,18
500 gr. Hondenbrood 0,50

Als extra reclame:
woensdag en donderdag
500 gr. Gehakt, h.o.h. en
'n pakje slagers-margarine

voor ƒ 1,98.

KLEIJN voor AUTO'S
Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, finano., garantie

Dagelijks geopend

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
lïundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

Zo juist ontvangen:
pracht collectie

warm water
zakken
Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

WIST U
dat 20% korting op alle

stoozngoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

Telefoon 2653

VOOR. ten

Opticien A. G. Slinger
Gedipl. opticien
POSTSTRAAT 12, tel. 4395
t/o consultatiebureau
Leverancier
alle ziekenfondsen.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4160
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uui

Famüiedrukwerk
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telef. 2135

FIESTA

ARMSTRONG ENKALONS
bij 2 paar f 1.10 goedkoper.

DRIE EXCELLENTE KWALITEITEN:
SUNKISS

naadloos micro anti-ladder

FIESTA
ragfijne kristal avondkous

- sterke elastische wandelkous

Normale prijs per paar f 2.50
Nu 2 PAAR

samen voor 39O

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30—36 TEL. 2666

Slagerij Burger
HALTESTRAAT 3 TELEFOON 2994

Weekend aanbieding
750 gr. magere varkenslappen 3,58
750 gr. varkens frikando 3,98
750 gr. fijne riblappen 3,48
750 gr. magere runderlappen... 3,78
750 gr. pracht runderlappen, iets
doorregen 2,58
750 gram lamsrollade 2,t»8
750 gram lamskoteletten 2,48

Weekend reklame
100 gram ham en OC5 r*b
100 gram hamworst OO Cl

maandag en dinsdag
250 gram heel malse

biefstuk 1>(J5
250 gr. biefstuk tartaar 1,10
3 stuks slavinken 0,98
3 stuks fricandellen 0,90

750 gr. braadworst of sausijzen 2,48
750 gram gehakt 1,88

250 gr. gelderse rookworsl 85 Ct
200 gram vleessalade 0,78

Grote sortering vleeswaren
voor de gastronomen o.a. rauwe
ham, gekookte tong, gekookte cas-
seler rib, Amerikaanse corned beef,
pate de foie gras (imp.), gebraden
varkensvlees, gebraden rosbief,
Hausmacher, Brunswijker, Berliner,
theeworst, enz. enz.

woensdag en donderdag
500 gram gehakt h.o 1,25
200 gr. Saks. smeerworst 0,59

U koopt in een klassezaak bij

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort

Seizoen 1961-1962
Zo juist ontvangen:
PHILIPS TELEVISIE-MEUBEL, 59 cm beeld
uitgebreid met XTHF kanalenkiezer.
PHILIPS TELEVISIE l af elmodellen,
eveneens uitgebreid met UHF kanalenkiezer
PHILIPS TELEVISIE de meest moderne modellen.

48 cm beeld vanaf ƒ 745,—
59 cm beeld = vanaf ƒ 895,—

PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse een kwali-
teitsprodukt, moderne vormgeving vanaf ƒ 228,—.
PHILIPS DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN,
prachtig van toon, vanaf ƒ 98,—, uitgebreid met
visserijband en aansluiting voor gramofoon ƒ 248,-
Uw oude radio of televisie heeft inrnilwaarde
Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij
brengen u gratis uit en thuis.

Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. —

<j
Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F W PFNT H 75T.... _ _ _ • **• * JLJ JL^ JTdk AA Jk
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534, Zandvoort

ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

A.S. ZATERDAG:

Een heerlijke banketstaaf met zuiver
amandelspij s f 1,60

250 gr. roomboterspeculaasjes
met amandelen f 1,15

Vraagt onze verkopers naar ons

heerlijk krentenbrood en rozijnenbrood
Zij zullen u gaarne bedienen.

Elke fijnproever prefereert: -ftt--mAW* AMWijnen eïl
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 2
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Morgen, l november, worden de nieuwe
bepalingen voor de voetgangers van
kracht. Dank zij de gewijzigde voetgan-
gersregeling zal de meest kwetsbare ver-
keersdeelnemer, de voetganger} meer be-
scherming genieten dan voorheen, mits Hij
bij het oversteken gebruik maakt van de
witgestreepte oversteekplaatsen. Alle ze-
bra's zijn vanaf morgen beschermd, uiter-
aard ook in Zandvoort.

Het ziet er echter naar uit dat een aan-
tal inwoners van de badplaats, bejaarden
uit „Het Huis in de Duinen" en de „A. G.
Bodaanstichting", niet ten volle van de
nieuwe voetgangersregeling zal kunnen
profiteren. Het gemeentebestuur heeft de
voetgangersoversteekplaatsen bij genoem-
de bejaardentehuizen, die indertijd mede
ten behoeve van de bejaarde weggebruikers
zijn aangelegd, opgeheven. Nu het tijd-
stip nadert dat de voetganger op de over-
steekplaatsen ' wettelijke bescherming gaat
genieten, laat de gemeente deze plaatsen
verdwijnen.

Met krijgt sterk de indruk dat het ge-
meentebestuur, bij de overwegingen die
tot dit besluit hebben geleid, de belangen
van het gemotoriseerde verkeer het
zwaarst heeft laten wegen. De gemeente
maakt zich kennelijk meer zorgen over
'een vlotte aan- en afvoer gedurende de
zomermaanden, dan over de veiligheid en
het welzijn van de — bejaarde — wég-
gebruiker. Hieruit blijkt dat men de be-
doeling van de nieuwe regeling niet goed
heeft begrepen.

Het gaat hier om een samenspel tussen
de voetganger en het overige wegver-
keer en niet om een eenzijdige maatregel
ten behoeve van één van beide catego-
rieën. Met liet opheffen van de oversteek-
plaatsen op de meest kwetsbare punten
in Zandvoort, geeft de gemeente een
slecht voorbeeld.

*
Hedenavond komt de raad, vier uur voor
het inwerking treden van de nieuwe voet-
gangersregeling, in vergadering bijeen.
Een goede gelegenheid voor de raadsleden
met klem aan te dringen'dit besluit onge-
daan te maken.'"

Toename radio-aktiviteit

De totale bèta-activiteit van de lucht (ge-

meten 6 uur na het einde van de bemonste-

ringsperiode) nam gedurende de laatste

dagen enigszins toe. De gemiddelde lucht-

activiteit over de afgelopen weck bedroeg

7,5 pc/m3 tegen 6,5 pc/m3 in de daaraan

voorafgaande week (13-20 oktober). Eén

picocurie is één biljoenste deel van één

curie. De waarde welke in het afgelopen

etmaal werd gemeten, bedroeg 14 pc/m3.

Hoewel deze activiteit boven het weekge-

middelde ligt, betekent het nog geenszins

dat deze verhoging het gevolg is van de

laatste Russische kernexplosies. Op grond

van de meteorologische situatie is dit ook

onwaarschijnlijk. Overigens is deze radio-

activiteit van de lucht in de orde van

grootte zoals deze zich voordeed eind 1958-

begin 1959.

De waarde van de maximaal toelaatbare
activiteit in de lucht, welke het gevolg is
van kernsplitsing, hangt af van de ouder-
dom van de radio-actieve splijtingsproduk-
ten. Naarmate de ouderdom toeneemt,
neemt de maximaal toelaatbare concentra-
tie af. Voor een mengsel, waarvan de
ouderdom ongeveer 14 dagen is, bedraagt
de maximaal toelaatbare waarde 1500 pc/
m3, aangenomen dat dit mengsel gedü-
rende een groot aantal jaren wordt in ge-
ademd. Dit betekent dus dat de thans ge-
vonden activiteit in de lucht als ongevaar-
Hjk kan worden beschouwd.

De met de regen aan de bodem toege-
voerde bèta-activiteit bedraagt gemiddeld
over de afgelopen week 10 mc/km2/dag
tegenover 15 mc/km2/dag gemeten als ge-
middelde over de vorige week.

Met de betrekkelijk geringe neerslag
kwam gedurende het etmaal van 25—26
oktober een vrij aanzienlijke hoeveelheid
activiteit op de bodem terecht (34 me/
km2). Hoewel dit een toename van de
radio-activiteit in het voedsel kan veroor-
zaken is deze vermeerdering niet veront-
rustend in verband met de korte Tialve-

HIER STAAT UW BRIEF

Veilig verk'eer in Zandvoort geschaaa.
i.p.v. gebaat

De mededeling in de Z. Crt. van 27 okt.
j.l. over opheffmg van de zebra-paden bij
de twee bejaardentehuizen heeft me
uitermate verbaasd, omdat ze juist daar
absoluut noodzakelijk zijn voor de vele
bejaarden, w.o. menige slecht lopende en
menige slechtziende en -horende.

Zonder zebra's kunnen of durven vele
bejaarden niet oversteken en' dus zullen
— tenzij ze veiligheidshalve dan maar
liever thuisblijven — vanaf l novemoer:

a. de bewoners van „Het Huis in de Dui-
nen" die met de bus richting Haarlem
willen, eerst een retourtje op een bus
naar Zandvoort moeten nemen;

b,, de bewoners van ,,De Bodaanstichting"
die met de bus uit de richting Haarlem
komen, niet bij de Westerduinweg kun-
nen uitstappen, doch dit bij de halte
Spechtlaan moeten doen en verder lo-
pen, oversteken en lopen.

Als het gemeentebestuur zegt, dat dit no-
dig is „in, verband met de snelheid van
het verkeer" dan getuigt dit m.i. niet van
de in Zandvoort vermaarde „ruime" blik
doch veeleer van een eenzijdige autorij-
dersblik.

't Is van harte te hopen, dat het gemeen-
tebestuur ten spoedigste op z'n besluit te-
rugkomt, en dat er niet eerst doden be-
hoeven te vallen onder de oudjes die toch
proberen over te steken om welke reden
dan ook.

R. DE JONG
Herm. Heijermansweg 85

Onbegrijpelijk

In de Zandvoortse Courant van vrijdag j.l.
komt een mededeling voor over de nieuwe
voetgangersregeling (zebra's) welke met
ingang van l november a.s., morgen dus,
van kracht wordt en waarbij de voetganger
voorrang krijgt op alle zebra's.

Zebra's worden dus oversteekplaatsen,
welke aan de voetgangers zekere veilig-
heid geven tijdens het oversteken en ver-
plichtingen opleggen aan autobestuur-
ders etc. Als er een zebra is

Het gemeentebestuur van Zandvoort
heeft, aldus het bericht in de Z.Crt., om
veiligheidsoverwegingen, in verband met
de snelheid van het verkeer, het aantal

oversteekplaatsen moeten beperken. Zo
werden die op de Zandvoortselaan bij „Het
Huis in de Duinen" en bij „De Bodaan-
stichting" om voornoemde reden opge-
heven.

Een verbijsterend en onverantwoordelijk
besluit. Voor „Het Huis in de Duinen" en
voor „De Bodaanstichting", twee grote te-
huizen voor bejaarden, betekent deze op-
heffing van de beschermde oversteekplaat-
sen,niet minder dan een ramp.
, Een vloedgolf van propaganda, in woord
en geschrift, in pers, via radio en film, is
over het Nederlandse volk uitgestort, om
de voetgangers en overige deelnemers aan
het verkeer, de grote betekenis van de ze-
bra op het hart te binden. En er gebruik
van te maken.

In Zandvoort weet het gemeentebestuur
het beter. Dat heft zebra's op. En uitge-
rekend bij tehuizen voor bejaarden. Die
moeten zich maar zien te redden zonder
zebra.

Hindert niet. Dan steken kinderen en
bejaarden maar niet, of onbeschermd,
over. Terwijl de zebra's toch bedoeld zijn
om de verkeersveiligheid te verhogen.
(Zijn niet de meeste verkeersslachtoffers
tot dusver kinderen en bejaarden?)

Alles goed en wel, weg bescherming,
want het snelverkeer mag niet beknot
worden. We hebben haast, kunnen geen
minuut verliezen. En dan, bejaarden heb-
ben hun tijd gehad, één meer of minder
is van geen betekenis.

Cynisch? Ja! Omdat men als vanzelf
afdaalt tot cynisme als weer eens blijkt,
hoe de mens opgeofferd wordt aan de mo-
loch-1961, die snelverkeer heet.

Voor wat „Het Huis in de Duinen" be-
tref":
de argumenten van de verkeerspolitie
zijn me niet geheel en al onbekend. O.m.
zou de remweg te kort zijn bij het behoud
van de bestaande zebra.

Waarom deze dan niet verplaatst
vijf en twintig meter oostwaarts, in de
richting van Bentveld? Daarmede zou het
bezwaar van een te korte remweg voor
van de Gerkestraat komende auto's geheel,
of althans voor een goed deel, worden
weggenomen. Nu wordt het gevaar van
aanstormende auto's, met het verdwijnen
van de zebra nog groter dan het nu reeds
is. Voor auto en overstekende voetganger.

Tussen haakjes, het merkwaardige ver-

ringstijd van de momenteel aanwezige
radionucliden.

De voornaamste in aanmerking Komen-
de voedingsmiddelen zijn onderhevig aan
een regelmatige en nauwkeurige controle.

*
Naar aanleiding van berichten over de

explosie van een kernbom van zeer zwaar
kaliber deelt de woordvoerder van het Mi-
nisterie van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid mede, dat op dit ogenblik nog niet
kan worden gezegd of en wanneer de ge-
volgen van deze explosie in ons land merk-
baar zullen zijn.

Een en ander is afhankelijk van de
weersomstandigheden en van deze wijze,
waarop deze bom tot ontploffing is ge-
bracht. Dagelijks worden de metingen van
de radioactiviteit in de lucht en in de neer-
slag verricht.

Een toeneming van de radioactiviteit In
de neerslag kan een verhoogde besmetting
van het voedsel tengevolge hebben. Daar-
om worden de regelmatige metingen in
voedingsmiddelen, speciaal in de melk en
een aantal bladgroenten, die in verschillen-
de gebieden in Nederland worden uitge-
voerd, met bijzondere aandacht gevolgd.

Ook het oppervlaktewater wordt in ver-
band met de drinkwatervoorziening regel-
matig gecontroleerd.

Indien de resultaten van deze metingen
daartoe aanleiding geven zullen hierover
mededelingen worden gedaan.

Richting geven aan cultuur?

EEN GUITIGE AVOND
met Godfried Bomans

Op uitnodiging van de culturele kring ,,'t Helm" droeg de auteur Godfried Bomans
j.l. vrijdag in café-restaurant „Zomerlust" uit eigen werk voor. De avond werd
geopend door een van de bestuursleden van 't Helm.

Spr. verheugde zich over de grote op-
komst. Hij zag daarin een teken om voort
te gaan op de ingeslagen weg. Het rich-
ting geven aan een vereniging die een cul-
tureel doel nastreeft is een moeilijke op-
gave, aldus spreker, te meer omdat de
grenzen van de cultuur zo moeilijk te be-
palen zijn.

Wij zouden hierover het volgende willen
opmerken.

Ten eerste betreuren wij het dat spr.
het liet bij deze negatieve constatering.
Een poging tot benadering was toch wel
het minste wat we hadden mogen ver-
wachten.

Ten tweede doet de uitdrukking „gren-
zen van de cultuur" wat oppervlakkig
aan. Bij cultuur denke men liever in in-
houdsmaten.

Ten derde had het ons nuttig geleken
om het met 't woord „cultuur" te probe-

VOETBAL

Zvm.-Baarn 1-1
Gelijkmaker in laatste minuten

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft het j.l. zondag in de wedstrijd te-
gen Baarn, niet verder kunnen brengen dan een 1-1 gelijk spel. Een resultaat
waarmee de kustbewoners — gezien het weinig imposante spel — zelfs nog „te-
vreden" kunnen zijn.

De eerste helft was het aantrekkelijkste
gedeelte van de ontmoeting, die voor de
thuisclub veelbelovend begon, maar te-
leurstellend eindigde.
Vooral in het begin van de wedstrijd wer-
den enige snelle en goede aanvallen door
het Meeuwenelftal opgebouwd en uitge-
voerd. Baarn stelde hier flitsende opera-
ties tegenover, vooral het duo Onrust-
Woudenburg liet van zich spreken. Maar
de aanvallen konden het overwicht van
Zandvoortmeeuwen in de eerste helft niet
verstoren.

Het elftal beukte op de verdediging van
Baarn, maar deze ving de slagen goed
op. Vooral doelman Van Ee pareerde de
aanvallen op zijn doel op virtuoze wijze.

Visser, Nijkamp en Keiler vielen het
meest op in de Zandvoortse voorhoede,
maar dit drietal had weinig geluk. Visser
wist zich door de defensie van Baarn heen
te werken en kwam vrij voor keeper Van
Ee te staan. Zijn schot ging echter Take-
lings naast. De eerste helft werd afgeslo-
ten met een offensief van de gasten. Ter
Wolbeek doorstond de aanvallen van Baarn
glansrijk.

Tijdens de rust liet de lucht een regen-
bui los, die het veld doorweekte. Baarn
wist zich bij de veranderde terreinom-
standigheden beter aan te passen dan
Zandvoort en nam het initiatief.

Tien minuten na de hervatting van de
wedstrijd maakte Stobbelaar hands en
kreeg Baarn een strafschop toegewezen.
Midvoor Woudenburg zette deze om in een
doelpunt. 0-1.

Na deze voorsprong werd de druk van
Baarn op de defensie van Zandvoort ster-
ker. De achterhoede begon te wankelen
onder het gewicht van de gasten, het was
aan doelman Ter Wolbeek te danken dat
de verdediging overeind bleef.

Het spelpeil was inmiddels met de re-
gen tot onder de grasmat gedaald. Beide
partijen zwoegden moeizaam naar het ein-
de van de ontmoeting. Vooral Zandvoort
bleek adem en lichaamsconditie te kort
te komen. Vier minuten voor het einde
maakte Stobbelaar zijn handsbal goed
floor een tegenpunt te scoren, l—1.

Zandvoort slaakte een zucht van. ver-
lichting.

schijnsel doet zich voor, dat nu, terwijl
de zebra al „weggewerkt" is, de witte
strepen, bij lage lichtval, duidelijk te
voorschijn komen (de oude zebra in volle
glorie), terwijl bij bewolkte lucht de oude
zebra volkomen zwart is. Dat werkt na-
tuurlijk verwarrend.

Al met al. kinderen en bejaarden, de
laatsten vooral, hebben recht op bescher-
ming tegen de verkeersgevaren.

Daarom: de zebra terug bij „Het Huis
in de Duinen" en bij „De Bodaanstichting".

RUGAART,
Bewoner van „Het Huis in de Duinen"

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West. 2e klasse B, is
als volgt: t
Watergraafsmeer 6 6 O O 12 21- 9
Zeeburgia 7 5 2 O 12 17- 8
Amsvorde 7 3 3 l 9 11- 8
Zandvoortmeeuwen 7 2 3 2 7 11-10
TYBB 7 1 4 2 6 14-11
Celeritudo 7 3 0 4 6 10-11
Aalsmeer 7 2 2 3 6 17-21
Baarn 6 1 3 2 5 9 - 8
RKAVIC 7 2 1 4 5 14-15
H B C 6 0 4 2 4 10-13
Schoten 6 1 2 3 4 7-14
J.S.V. 7 1 2 4 4 6-19

ren. Want hoe kan men ooit de grenzen
van de cultuur aanwijzen, wanneer men
niet weet waar deze zich bevindt?

Vóór wij ons aan het woord wagen, stel-
len we dat ook wij niet weten wat cultuur
precies inhoudt. We kunnen wel zeggen
wat de cultuur voor de mens betekent, al-
thans kan betekenen.

We beginnen met te constateren dat de
cultuur een aktiviteit is. Deze aynamieB
ontleent zij aan de werkelijkheid — de
werkelijkheid is de mensheid onderweg,
beladen met het verleden in het heden
naar een onzekere toekomst.

De cultuur nu komt voort uit de onrust
— waar gaan we heen? En hoe gaan we?

Uit deze onrust ontstaat een complex
van geestelijke werkzaamheden, die er op
gericht zijn de werkelijkheid voor de mens
bewoonbaar te maken. Dit is de o.i. we-
zenlijke taak van de cultuur.

De cultuur schept voor iedere tijd weer
nieuwe waarden. • Waarden die hanteerbaar
zijn: een licht en een kompas.

De cultuuruitingen van vandaag zijn fel,
kort en bijtend als kreten van een ster-
vende vogel. Waarschuwingskreten voor
de werkelijkheid, waarmee wij 'moeten le-
ven.

We geven toe dat de heer Bomans een
heleboelr; dingen van deze tijd bejammerd.
Maar de auteur Bomans zet daar niets te-
genover dan de acteur Bomans.

De verstrooide grapjas, die aarzelend
zijn mopjes over hun baard streelt.

Een Bomans die ethisch zo lekker vast
in het metafysisch zadel zit en daarom
met een milde glimlach de mensheid gade-
slaat.

Bomans weet wat de mensheid van van-
daag toekomt, want hij heeft een guitige
aard en is altijd geneigd tot boert en jo-
lijt. Vanuit dit perspectief was de avond
zeker geslaagd.

Maar wij betwijfelen het of de culturele
kring 't Helm, wil het iets anders aan net
trekken van volle zalen, op de ingeslagen
weg moet voortgaan.

Wedstrijden van ZHC met mager resultaat

Ondanks de stralende zon van zondag-
morgen werd toch nog 'n flink aantal wed-
strijden van de Zandvoortse Hockey Club
afgelast. Het waren vrijwel allemaal uit-
wedstrijden die werden geannuleerd. Daar-
door bleven zowel de dames als de heren
van de eerste elftallen in Zandvoort.

In de ontmoeting tegen Strawberries uit
Velsen bewees het derde team van Zand-
voort dat een combinatie van jeugdig
enthousiasme en ervaring van oudere spe-
lers nog geen formule is voor een succes-
vol elftal. Een 5—O nederlaag spreekt dui-
delijke taal.

Het was een sympathieke wedstrijd, met
aan beide zijden nu en dan aardig spel.
Maar door slechte combinaties, weinig bal-
controle en slagen in de lucht werd de eer-
ste helft afgesloten met een 3—O achter-
stand. In de tweede helft slaagde Straw-
berries er in nog eenmaal het Zandvoortse
doel te vinden. Toen klonk het eindsig-
naal van de scheidsrechter.

Het bleek echter dat er een kleine ver-
gissing in de tijd was gemaakt. De nog
resterende tijd (door de toeschouwers
langs de lijn al tot de „derde helft" ver-
klaard) werd door de Velsenaren goed ge-
bruikt. Zij scoorden nog twee doelpunten.
Eén doelpunt werd — van Zandvoort uit
bezien gelukkig — afgekeurd.

Het experiment van een combinatie van
jongere en oudere spelers, is voorlopig
weer van de baan. >

Het tweede herenelftal dat de grasmat
betrad om de strijd tegen AMVJ 2 aan te
binden, heeft de wind van het succes ook
niet in de zeilen gehad. De eerste helft
wist Zandvoort goed partij te geven, en
ging met een l—O voorsprong de rust in.
Overigens was het Zandvoortse doelpunt
een kwestie van meer geluk dan wijsheid,
want het werd gemaakt uit een strafcor-
ner.

De tweede helft van de wedstrijd liet
een flinke daling van het speltempo zien
en de samenhang in het tweede Zand-

voortse herenelftal was verdwenen. Zand-
voort verloor de ontmoeting tenslotte met
1—3.

Weinig reden om te juichen dus over
deze twee wedstrijden. Ook de overige wed-
strijden gaven weinig reden tot optimis-
tische gezichten. Zandvoort heren 4 leed
een 3—l nederlaag tegen Ever Swift 2.

De dames van het tweede elftal verloren
met 3—O van Rood Wit 4.

De junioren elftallen Meisjes c en Mets-
jes d hebben dit keer de spits voor ZHC
afgebeten. Meisjes c stuurde Strawberries
c met een 8—O nederlaag naar huis. De
wedstrijd die meisjes d speelden tegen
Ever Swift leverde de jeugdige ZHC-sters
een zege met dubbele cijfers op: O—11.
Wel een compliment waard, en als het ge-
zegde: „Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst" opgaat, kan de Zandvoortse Hoc-
key Club de toekomst met vertrouwen te-
gemoet zien.

De uitslagen waren:

Senioren:
lieren:

Terriërs 1-ZHC l, afgelast.
ZHC 2-AMVJ 2 l—3
ZHC 3-Strawberries 4 0—5
Ever Swift 2-ZHC 4 3—1

Dames:
Terriërs 1-ZHC l, afgelast
Rood Wit 4-ZHC 2 3—0

Jeugdwedstrijden zaterdag:
Meisjes:

ZHC a-Strawberries b 4—3
Alliance d-ZHC b, afgelast.
ZHC c-Strawberries c 8—O
Ever Swift c-ZHC d" 0—11
ZHC e-HBS d 0—1

Jongens:
Rood Wit b-ZHC a, afgelast
ZHC b-Strawberries c O—l
HBS c-ZHC c 2—3
Jongens d was vrij.



FAMILIEBERICHTEN

Tot onze grote droefheid overleed
op 17 oktober na een kortstondige
en hevige ziekte onze lieve zoon,
broer, zwager en. oom

WILLEM D. J. VAN GEMEREN

in de leeftijd van 22 jaar.

Jan C. van Gemeren
T. van Gemeren-Rijnders

Cochabamda Casilla 1564
Bolivia, Zuid-Amerika.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De voetgangersregeling
Nieuwe of gewijzigde verkeersvoorschriften

Bij besluit van 24 februari 1961 (Staatsblad no. 65) zijn een aantal wijzigingen
van het Wegenverkeersreglement bekend gemaakt waarvan wij hier de belangrijk-
ste laten volgen.

Openbare bekendmaking
De direkteur van de dienst van publieke
werken maakt bekend dat gedurende de
periode van 6 november 1961 tot en met
30 november 1961 het ophalen van huis-
vuil om 7.30 uur begint inplaats van om
7 uur.

Tevens is in verband met de ingestelde
vrije zaterdag het vuillaadstation aan de
Van Lennepweg zaterdags gesloten.

Op 27 oktober j.l. is in werking getreden
de „Verordening op het ophalen van huis-
vuil en het gebruik van uniforme vuilnis-
emmers in de gemeente Zandvoort".

Deze verordening schrijft voor, dat het
huisvuil en soortgelijke afvalstoffen ter
ophaling door de gemeentereiniging moe-
ten worden aangeboden in door de ge-
meente verstrekte gesloten vuilnisemmers
of in vuilnisemmers welke daaraan gelijK
zijn.

De emmers mogen niet buiten de voor
de betrokken wijk vastgestelde dienstre-
geling voor het ophalen van vuil ter le-
diging worden aangeboden.

'Het is toegestaan, tuinafval, lege em-
ballage of andere grove stoffen met de
vuilnisauto mede te geven, zonder in de
vuilnisemmers te zijn geborgen. Deze
stoffen moeten echter behoorlijk worden
samengedrukt en gebundeld in afmeting
van ten hoogste 40 x 50 x 100 cm en tot
een gewicht van ten hoogste 25 kg. Per
keer mogen slechts twee van dergelijke
bundels worden aangeboden.

Zand, puin en andere stoffen, welke niet
behoren tot het „normale" huisvuil of die
niet kunnen worden gebundeld, zoals bo-
ven is omschreven mogen niet in de vuil-
nisemmers worden geborgen. Voor het op-
halen hiervan moet een afzonderlijke re-
geling met de dienst van publieke werken
worden getroffen.

Ambtenaren bijeen
De personeelsvereniging van gemeente-
ambtenaren hield donderdagavond in het
Gemeenschapshuis de jaarvergadering. In
het bestuur werden benoemd: mej. T. Zui-
dema (in de vacature-mej. Schager) tot
secretaresse en de heer J. Pannekeet (in
de vacature-L. M. ledeier) tot tweede pen-
ningmeester. De voorzitter, de heer A. J.
van der Reijden, werd bij acclamatie her-
kozen. Na afloop hield de heer P. van der
Mi je een causerie over „Oud Zandvoort".

Zandvoortse Bridgeclub
Het succesvolle koppel Fabel-Schutte is

in de A-lijn niet als eerste geëindigd. Het
moest met de derde plaats genoegen ne-
men. Het koppel Heidoorn-Vader werd
eerste met 221.35 %. Degradatie volgde
voor Brossois-Reijer met 184.49 % en het
dames-koppel Fabel-Polak met 184 %.

In de B-lijn promoveerden de koppels
Mulder Smid-Notterman en Kiewiet
Klomp. Het dameskoppel Bakkenhoven-
Vader en mevr. Snijer-Paap degradeer-
den met resp. 173.19 en 167.18 %.

In de C-lijn promoveerden de fam. Rien-
stra met 226.09 % en het dameskoppel
Berrier-Hagen met 211.51 %.

De dameskoppels Berkhout-Crok met
189.49 % en Dröse-Heldoorn met 178.98
degradeerden.

In de D-lijn promoveerde het koppel Van
Dartelen-Polak met 238.09 % en de fam
Kranenburg met 212.98 %.

KJ.C. „Noord"
De stand in de competitie van oktober
luidt: 1. H. Bol 24723 p.; 2. mevr. Kraa-
ijenoord 24663 p.; 3. R. Roest 23482 p,;
4. A Beekhuis 23392 p.

Zandvoortse Damclub
De resultaten van de op 25 okt. j.l. ge-

speelde wedstrijden luiden:
Th. ter Wolbeek-B. Sommeling O—2
J. van Dijk-C. Draijer jr O—2
A. Hoekema-E. Fransen 2—O
J. Prins-L. J. van der Werff 0—2
M. Weber-G. ter Wolbeek 2—0
J. Ovaa-C. Draijer Jr O—:
3. Koper-P. Versteege O—'•
R. Scholtë-J. Schuiten 2—0

Speelgelegenheid
Aan art. 4WVR wordt een nieuw lid

toegevoegd luidende:
3. Ten behoeve van het verschaffen van'

speelgelegenheid voor de jeugd kan be-
treffende binnen een bebouwde kom ge-
legen wegen een maatregel worden ge-
nomen als in het eerste lid onder c om-
schreven.

Toelichting: Het wordt dus mogelijk om
ivegen in beide richtingen gesloten te ver-
Uaren, waardoor men z.g. speelstraten
trijgt.

lotorrijtuigen, bestemd, voor gebruik
tuiten de wegen.

Artikel 18, tweede lid onder e wordt ge-
.vijzigd als volgt:

met een grotere snelheid dan 16 km per
uur indien door het motorrijtuig hetzij
geen aanhangwagens worden voortbe-
wogen, hetzij éénassige aanhangwagens
waarvan de druk van enig wiel niet
groter is dan 375 kg, hetzij aanhang-
wagens welke zijn voorzien van een
bruikbare reminrichting, welke door de
bestuurder van het motorrijtuig in wer-
king kan worden gebracht, mits de wie-
len van het motorrijtuig en van de aan-
hangwagen van luchtbanden zijn voor-
zien, of, in alle andere gevallen met een
grotere snelheid dan 6 km per uur.

Slepen van een motorrijtuig.
Ingevoegd wordt een artikel 19a:

_ Het is de bestuurder van een motorrij-
tuig, waardoor een motorrijtuig wordt
sleept, verboden daarmee te rijden door
de eigenaar of houder verboden daar-
mee te doen of te laten rijden, indien de
afstand van de achterzijde van het
trekkende motorrijtuig tot de voorzijde
van het gesleepte motorrijtuig meer be-
draagt dan 5 meter en de verbinding
tussen deze voertuigen bij een lengte
van meer dan 2,50 m niet door een rode
vlag met zijden van tenminste 0,4ü m
is gemarkeerd.

Voorbijrijden en voorbijgaan van trams.

Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:
1. Op rijbanen, waarin tramrails liggen, is

het bestuurders van voertuigen, ruiters
en geleiders van rij- en trekdiereu en
vee verboden riidende en stilstaande
trams links in te halen of voorbij te
rijden of te gaan. Dit verbod geldt niet
voor bestuurders van motorrijtuigen,
indien de breedte van de rijbaan rechts
van de tram niet voldoende is voor het
inhalen of het voorbijrijden; in dat ge-
val is het vierde lid van art. 23 van
overeenkomstige toepassing.

2. Bestuurders van voertuigen en ruiters
mogen een bij een halte stilstaande tram
aan de zijde, waar de reizigers in- en
uitstappen niet voorbijrijden. Dit verbod
geldt niet, indien tengevolge van het
voorbijrijden geen gevaar voor de reizi-
gers ontstaat en het voorbijrijden met
geringe snelheid geschiedt.

Belangrijke
TELEFOONN OMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver

keer, kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Borlogebedrijf C. Waaning, Kostver
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver
koop. Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,Jiinko", Oranjestraa.'
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoorts

Courant, Achterweg 1.

VOETGANGERSOVBRSTBBKPLAATSEN

Artikel 30a wordt gelezen als volgt:
1. Bestuurders van voertuigen en trams

zijn verplicht aan de voetganger, die
zich op een voetgangersoversteekplaats
bevindt, een onbelemmerde doorgang te
verlener.

2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet
voor bestuurders van motorrijtuigen ten
dienste van politie of brandweer en be-
stuurders van motorrijtuigen, welke
kennelijk of uitsluitend zijn ingericht
voor ziekenvervoer, voorzover zij bij de
nadering van een voetgangersoversteek-
plaats gebruik maken van onderscnei-
denlijk een tweetonige hoorn, een bel of
een sirene, dan wel een drietonige hoorn,
noch voor bestuurders van voertuigen
welke deel uitmaken van een uitvaart-
stoet of van een militaire colonne.

Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt:
A. In het eerste lid wordt het gestelde on-

der j en jj vervangen door:
j. op een voetgangersoversteekplaats, op

een als zodanig aangeduide oversteek-
plaats voor wielrijders en op de
rijbaan binnen een afstand van
vijf meter vóór deze plaatsen
zomede op de rijbaan, indien aldaar
een stop- of een wachtverbod voor "3e
rechterzijde bestaat, bovendien bin-
nen een afstand van 5 meter achter
die plaatsen, de genoemde afstanden
te meten, evenwijdig aan de as van de
rijbaan.

B. In het vierde lid worden de woorden
„aan de linkerzijde van rijbaan of pad'
vervangen door: aan de uiterste linker-
zijde van rijbaan of pad."

Artikel 40a wordt gelezen als volgt:
ï. Voetgangers, die een rijbaan of een rij

wielpad oversteken, zijn verplicht di
te doen voorzichtig en zonder nodeloze
onderbreking:
a. daar waar een voetgangersoversteek-

plaats is met gebruikmaking van deze
voetgangersoversteekplaats.

b. daar waar geen voetgangersover-
steekplaats is haaks op de verkeers-
richting.

2. Ter plaatse waar het rijdende verkeer
door middel van lichtsignalen of door
een verkeersregelaar wordt geregeld
mogen voetgangers de' rijbaan en hè
rijwielpad niet oversteken, indien en
zolang voor het rechtuitgaande verkeer
op de over te steken rijbaan of het over
te steken rijwielpad groen licht of gee
licht zichtbaar is dan wel aan het recht
uitgaande verkeer op de over te steker
rijbaan of het over te steken rijwielpad
geen stopteken is gegeven.

3. Binnen een afstand van 30 m van een
voetgangersoversteekplaats mogen voet
gangers de rijbaan en het rijwielpad
waarin een voetgangersoversteekplaats
is gelegen, niet oversteken anders dan
met gebruikmaking van een voetgan

Gevr. flinke WERKSTER,
4 ocht. p.w. Mevr. Hoede-
man, Dr. Kuyperstraat 5,
telefoon 2869.

Wordt gevraagd als nood-
hulp 'n BROODBEZORGBR
voor DIREKT. Fa. A. van
der Mije, Willemstraat 29.

Te koop: Renault STATION-
WAGEN, 300 kg, '54. Pri-
ma lopend, prijs billijk.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, tel. 4307.

LEERLING of aankomend
VERKOOPSTER en

LEERLING BANKET-
BAKKER gevraagd.

Van Staveren, Zeestr. 48,
telefoon 2684.

Mevr. Kievid zoekt JONGE
HULP v. 2 maal i.d. week.
Leeuwerikenstr. 12/8,, tele-
foon 3862.

Te koop: ACMB WRIN-
GBR i.z.gst. en een lange
BRUIDSJAPON, maat''36,
ƒ 85. Mr. Troelstrastr. 50,
telefoon 4102.

N A A I S T E R b.z.a. voor
nieuw en veranderwerk.
Br. nr. 8301 bur. Z.Crt.

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Wie kan mijn dochtertje
(6 jr) ACCORDEONLES
geven? Mevr. Van Ame-
rongen, Lijsterstraat 12,
telefoon 3866.

RIETMEUBELBEDRIJF
C. v.d. LUYT, Duinweg 33
Noordwijk, tel. 2756. Het
adres voor strandstoelen,
ook 2 pers., terrasstoelen
en rotanmeubelen,

VERMIST sinds vrijdag
AIREDALB-TERRIER,
teef, grijs met bruin. Gaar-
ne inl. Adriaanse, Duin-
doornlaan 32, Bentveld, tel-
lefoon 02500-42126

GEVR. FLINKE HULP, 2
S. 3 ocht. p.w. Mevr. Bak-
ker, Burg. Engelbertsstr.52

Gevr. nette jongen
voor bezorgwerk. Leeftijd

1 15-17 jaar. Br. nr. 8401
bur. Z. Crt.

BEHANGEN EN
STOFFEREN

F. C. HEEMBIJER
Van Ostadestraat 7a

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven

van. velerlei aard:
• Zijn kritische en sti-

mulerende taak eerlijk
vervullen;

• Een tikje spot en hu-
mor niet vergeten

Zandvoortse Courant
Achterweg l - Telef. 2135

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterda'g 4 ' en zondag
5 november, 8 uur
Toneëlgr. ' „Ensemble"

De tiende man

Maandag 6 nov., 8 uur
Abonn. A

Nederlandse Comedie
Frank V

Pr.: f 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld, Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

Slagerij La Viande
KLEINE KROCHT l

DEZE WEEK: GROTE
varkensvlees reclame
500 gr. Schoudercarb. 1,88
500 gr. Ribcarbon. ... 2,00
500 gr Haascarbon.... 2,20
500 gr. Doorr. spekl. 1,60
500 gr. Magere lappen 2,60

Alleen woensdag
en donderdag
l pond gehakt h.o.h. rund-
en varkens en een pakje
•slagersmarg. samen 1,98
500 gr. Paardenpoulet 1,50
500 gr. Hondenbrood 0,50
3 stuks Tartaar, pankl.0,98

PAARDENVLEES
100 gr. Bief stuk 0,60
100 gr. Haas 0,70
500 gr. Rosbief 2,25
500 gr. Magere lappen 2,10
500 gr. Riblappen ... 1,90

NOTTEN
Nylon anklets 1,95
Bij aankoop van twee paar

l paar cadeau
HALTESTRAAT 59

gersoversteekplaats. Deze verbodsbe-
paling geldt niet, indien de voetganger
tot het bereiken van de voetgangersover-
steekplaats eerst een andere rijbaan
zou moeten oversteken, en evenmin voor
voetgangers, die zich van of naar een
openbaar middel van vervoer begeven
naar of van het dichtstbijzijnde voet-
pad.

4. Voetgangers mogen een op de rijbaan
aanwezige voetgangersoversteekplaats
niet betreden en moeten, indien zij zich
daarop bevinden, deze terstond verlaten
bij de nadering van motorrijtuigen,
welke kennelijk en uitsluitend zijn inge-
richt voor ziekenvervoer, voorzover de
bestuurders van deze motorrijtuigen,bij
de nadering gebruik maken van onder-

scheidenlijk een tweetonige hoorn, een bel
sirene, dan wel een drietonige hoorn,
van uitvaartstoeten en van militaire co-
lonnes.

is

Vrienden, ik moet u zeggen dat ik uiter- Over en weer dient men in te zien wat kan
mate tevreden ben over de zorg, die de en wat niet Kan. Tot voor kort — om pre-
overheid voor de Nederlandse voetgangers cies te zijn: tot en met vandaag — was de
aan de dag legt. Het zal u allen bekend voetganger dikwijls genoodzaakt door de
zijn dat morgen de voetgangers beschermd merkwaardigste acties zijn wandelend lijf
zijn. Alleen op de zebra-paden. Ik las van te redden in de heksenketel van het stads-
de week in de dagbladpers dat de voet- verkeer. Hij moest dikwijls — aoor over-
ganger niet langer de voetveeg van het macht gedwongen — deelnemen aan een
snelverkeer is. Dit lijkt mij — hoewel ik zonderling kruip-door-sluip-door spelletje,
optimistisch gestemd blijf over het resul- dat hem weinig uitzicht op een gunstig *''"•. . . , . J . . , , . , . , _ j a e bartaat van de nieuwe wetgeving — een resultaat bood.

* ° '

verkeer als een spel zien, waarbij het niet
om de knikkers gaat. Is het niet verruk-
kelijk dat men nog aan spelen denkt, wan-
neer men spreekt over het snelverkeer?

Speel dan het spel dapper mee, waarde
voetganger. Blijf hoopvol gestemd als u
wilt oversteken. U moet niet denken \ dat
een zebra een soort wondermiddel is om
u ongeschonden dwars door het snelverkeer
te dragen. Blijf hoopvol, zei ik. Maar
blijf zeker ook argwanend.

Een zebra is tenslotte geen rpmtehi.. ik
moet u dit wel zeggen omdat tante Agaat
eens bijna het slachtoffer is geworden van
haar ongebreidelde vertrouwen in de knip-
perbol. Tante wilde eens oversteken in een

straat. Vlak voor de wielen van

enigszins voorbarige uitlating. Men moet Ik heb ze zien staan, de met wanhopig
de dingen realistisch blijven zien. Ook in ten hemel geheven armen zwaaiende voet-
het snelverkeer. Als de voetganger vroe- gangers, verbijsterend bedelend om asje-
ger een voetveeg was, brengt daar de nieu- blieft te mogen oversteken van de ene
we wet niet zo maar verandering in. De kant van de straat naar de andere. Een
Nederlandse weggebruiker heeft nu een- simpele eis, zou ik zeggen. Maar toch een,
maal een vrij lange tijd nodig om zich die zeer traag werd ingewilligd door de
aan de een of andere wijziging in de gang overige straatgebruikers, die zo'n voetgan-
van zaken aan te passen. ger in het voorbijsuizen de gemeenste

Iemand moet eens de opmerking heb- scheldwoorden naar het onthutste hoofd
ben gemaakt dat voetgangers de ver- wierpen. Tja, een knaap in een blikken
schrikkelijkste wezens zijn in het verkeer, carosserie schijnt zich nu eenmaal verhe-

een vrachtauto zette zij haar rechtervoet
op de zebra tussen de knipperbollen. '• In
de ijdele hoop dat de bestuurder van de
zwaar geladen auto zijn vehikel tot „voile
kracht achteruit" zou weten te dwingen.
Ben mede-voetganger trok haar schielijk
op het beschermde trottoir, waarmee hij
waarschijnlijk haar leven redde. . Tante
evenwel was hevig verontwaardigd en
wees — bleek van toorn en schrik — op
de knipperbollen. Tante Agaat is een fan-
tastische vrouw, maar zij ziet de dingen
toch niet altijd even zuiver. Daarom heeft

Dit moet een man zrjn geweest, die ven te voelen boven een burger, die alleen . . . . , . , . . , . v. .. , T-, -i. .... . . . . . i i. .-j ^ , , , .. ,. Z1J het ook moeilijk in het verkeer, En ikautomobilist of ten minste scooterrrjder met z'n schoenzolen het wegdek beroert , , ,, _ , , . . . ^ ^ j .
° lm-M ti iiral ^raTOrlaTMion rtn r 911 oortovr rno

was. Overigens zijn er voetgangers ge- en hij voelt zich bovendien altijd geroepen
noeg, die het gemotoriseerde verkeer als die verhevenheid te uiten in wijzen op het
de grootste gesel van de samenleving eigen voorhoofd en het plaatsen van. aan
kwalificeren. Als er twee partijen zijn, dan het onderwereldjargon ontleende termen,
kan het niet uitblijven dat er door bei- Dat is verdrietig, vrienden,
den sterk overdreven wordt. Maar als ik Zo komen we nooit aan het „samenspel"

kan u wel verklappen dat zij sedert die
afschuwelijke belevenis bij voorkeur bui-
ten de zebra's oversteekt.

Maar goed, vrienden, wij moeten er toch
maar een spel in blijven zien.

Dit klemt te meer bij het beoordelen van

betiteling van voetgangers, dan doe ik flat telijk bepleit. Natuurlijk, wij moeten Het
omdat ik de voetganger een bijzonder sym-
pathieke weggebruiker vind. En daarom
wil ik hem verdedigen tegen gemotoriseer-
de aantijgingen. Tot goed begrip wil ik
hieraan onmiddellijk toevoegen dat ik wiel-
rijders — met uitzondering van bromfiet-
sers - ook aardig vind. Wielrijders zijn ook
bijna voetgangers, want zij gebruiken
meer dan auto- en motorrijders — hun
voeten. Ik kijk niet naar het voetgebruik
(van rem- en gaspedaal) van de automo-
bilist, want dat staat in geen verhouding
tot de voetbeweging van de fietser, die er
zijn karretje daadwerkelijk mee voortbe-
weegt. De voeten van een voetganger zijn
in dit verband dus wel boven iedere lof
verheven. Dat zult u met me eens zijn,
neem ik aan.

Er zijn natuurlijk voorschriften nodig.

tante's gedragingen, die na l november
zeker zeer riskant zullen zijn. i

BARTJE

Voetganger is geen voetveeg

Geluidshinder.

Aan artikel Sla wordt bij het tweede lid
toegevoegd:
e. daarmede onnodige geluidshinder te ver-

oorzaken.
Toelichting: Deze bepaling is bestemd
voor bestuurders van bromfietsen.

Na artikel 57 wordt een nieuw artikel 57a
toegevoegd luidende:
57a. Het is de bestuurder van een motor-

rijtuig verboden daarmede onnodige gè-
luidshinder te veroorzaken.

Maximum snelheden bepaalde categorieën.
In art. 61 onder a wordt 75km/uur vervan-
gen voor 80 km/uur.
Toelichting: Deze bepalinsr e'eldt. voor auto-
bussen.

Koplichten.
In art. 84 wordt o.m. in kolom A het vol-
gende gewijzigd:

„Twee" wordt vervangen door
Twee of vier, indien een verblindende
verlichting mag worden gevoerd, twee
indien geen verblindende verlichting
mag worden gevoerd.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal won het afgelopen'

weekeninde met 6—3 van Oosterkwar-
tier 6. De adspirariten versloegen Haar-
lem b met 2—0.

Vishandel

DUIVENVOORDEN
HALTESTRAAT 49 — TELEFOON 2261

Wij bieden U aan tot vrijdag: i/„ kg
TONG ƒ 2,50
TARBOT 1,50
KABELJAUW „ 1,30
FILET KABELJAUW 1,45
SCHELVIS 085
RODE POON 0,50
MIDDEL SCHOL , 050
SNIJSCHOL , 0,80
SCHAR 0,45
GEVILDE ROG 065
WIJTING 050
BLANKE STOOFAAL 1,95

Daar kunt u heen
Monopole

Maandag 30 en dinsdag 31 oktober: beslo-
ten voorstellingen.

Woensdag l en donderdag & nov., 8 uur:
film „Wilde aardbeien".

Stadsschouwburg
Zaterdag 4 en zondag 5 november, 8 uur:

Toneelgroep „Ensemble" met De tiende
man.

Maandag G nov., 8 uur: „Nederlandse Co-
medie" met rank V.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgd, staan achter de naam van het schip
vermeld.
Verenigde Staten van Amerika:

ss „Soestdijk" • 1-11
Argentinië: ms „Cap Norte" 2-11
Australië: ss „Woodarra" 1-11 •
Brazilië: ms „Cap Norte" 2-11
Brits-Oost-Afrika: ms „Pierre Loti" 2-11
Canada: ss „Soestdijk" 1-11
Ned. Antillen: ss „Maron" 1-11
Suriname: ms „Willemstad" 1-11
Unie van Z.-Afrika en Z W.-Afrika:

ss „Meliskerk" 31-10
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AGENDA IN ZESTIG MINUTEN
door de dames en heren raadsleden behandeld

Dinsdagavond j.l. kwam de voltallige gemeenteraad onder voorzitterschap van mr.
H. M. van Fenema bijeen voor een agenda van 12 punten, waarbij slechts enkele
onderwerpen een min of meer enthousiaste — zij het wijdlopige — discussie hadden.

Een voortijdige Sint Nicolaassfeer ontstond toen het verzoek van het Sint Nico-
laas Intocht Comité om een subsidie van ƒ 250 (met afwijzend advies van het col-
lege) ter sprake kwam. Het ziet er somber uit voor de Goedheiligman, want de
Raad volgde dit advies op en zei: nee!

Het is niet alleen een ietwat nare geste
ten opzichte van de hoge gast, maar even-
zeer voor de talloze kindertjes, die ieder
jaar reikhalzend uitzien naar de komst
van hun vriend. Van de andere kant, moet
nu alles afhangen van dit kleine bedrag.

Vrijgeviger betoonde de Raad zich bij
het gevraagde krediet voor de uitbreiding
van het parkeerterrein aan het Groen vSh
Prinstererplein. Hiervoor werd maar liefst
ƒ 104.500,— gevoteerd. Je zou haast zeg-
gen: Een paar rijen tegels minder en de
Sint kan z'n schimmel opzadelen voor z'n
komst naar Zandvoort!

Het eerste ingekomen stuk was dus
meteen al raak. Of niet. Dat ligt er maar
aan hoe men het bekijkt.

De heer VAN DER WERFF (prot.-chr)
zei weliswaar niet meer in Sinterklaas te
geloven, maar hij vond het toch voor de
kinderen van Zandvoort een grote teleur-
stelling wanneer de intocht — op grond
van het afwijzende advies van het college
— niet zou kunnen doorgaan.

De heer PETROVITCH (Alg. Zandvoorts
Belang) releveerde de grote moeite, die
een groep particulieren ieder jaar doet om
Sint Nicolaas een waardige ontvangst te
bereiden. Voor het eerst is er thans een
samenwerking met het Onderwijzers Sirit-
Nicolaas Comité, dat een Sint-Nicolaas-
viering voor de schoolkinderen beoogt en
daarvoor ƒ 500,— heeft gevraagd.
Wanneer dit vrij kleine bedrag van ƒ 250
niet wordt geschonken aan het Intocht
Comité, zal de feestelijke ontvangst niet
doorgaan. En spr. weigerde vooralsnog
daarin te geloven.

De heer SLEGERS (kvp) zei enigszins
verwonderd te zijn dat het College hier
een afwijzend standpunt heeft ingenomen.
Als dit verzoek eventueel niet kan worden
ingewilligd, zou de gemeente dan wellicht
garant kunnen zijn bij een mogelijk te-
kort ? Bovendien zou er zeer zeker een ele-
gant gebaar te maken zijn, nu de midden-
stand annex aan de Sint Nicolaasviering
(plus intocht!) een actie ten bate van het
Poliofonds op touw zet.

Wethouder KERKMAN (pvda) wees er
op dat de intocht van Sint Nicolaas, ge-
organiseerd zoals vroeger, naast het fees-
telijke karakter een commercieel doel
heeft. Het leek spr. niet juist dat de ge-
meente hiervoor geld zou voteren. Wat
het Poliofonds betreft, meende spr. dat dit
fonds beter op andere wijze kan worden
gesteund. Een eventuele subsidie-aan-
vraag, die zeker zal komen, zal een goed
onthaal krijgen van het gemeentebestuur.

VOORZITTER zich wendend tot de heer
Slegers: „Hoe profiteert het Poliofonds
van deze actie?"

De heer SLEGERS antwoordde dat een
eventueel overschot — uiteraard na aftrek
van de kosten
stort.

in het fonds wordt ge-

VOORZITTER: „Dan zou 't Poliofonds
beter
gen!'

direct deze ƒ 250 kunnen ontvan-

De heer VAN DER WERFF wilde alles,
wat bij deze aanvraag niet ter zake doet,
ter zijde zetten. Het gaat om ƒ 250,— voor
de intocht van Sint Nicolaas. Laat liet
Comité dit bedrag krijgen, meende spr. Hij
wilde er gaarne een voorstel van maken.

De heer KONING (azb) meende beluis-
terd te hebben dat de festiviteiten, welke
door het Onderwijzers-comité worden ge-
organiseerd, van meer belang worden ge-
acht dan de intocht. Maar het laat'ste eve-
nement is voor de kinderen veel aantrekke-
lijker. De initiatiefnemers hebben er al-
tijd geld bijgelegd. Waarom de een wel en
de ander niet? Spr. wilde het voorstel-van
der Werff steunen.

De heer LINDEMAN (kvp) achtte het
standpunt van het college in zoverre
juist, wanneer deze tocht door de midden-
stand zou worden georganiseerd. Nu had
spr. echter begrepen dat het Intocht-comi-
té een louter particuliere aangelegenheid
is. Hij wilde zijn standpunt, dat hij eerst
had ingenomen in de financiële commissie,
gaarne herzien.

Mevr. MOL-VAN BELLEN (pvda) ver-
baasde zich er over dat men zo slecht geTd
kan los krijgen voor een gebeurtenis, die
toch bijzonder aantrekkelijk is voor de
kinderen. Is dit comité dan zo impopulair,
vroeg zij. Er zou werkelijk iets ontbre-
ken aan de festiviteiten, wanneer de in-
tocht van Sint Nicolaas niet doorging. Zij
wilde eveneens het voorstel-van der Werff
steunen en liet er op volgen dat zij gaarne
zou zien dat het volgend jaar wat meer
en vroegtijdiger overleg tussen de diverse
organisatoren van dit feest zou plaats vin-
den.

Het voorstel van de heer Van der Werff

(adv.)

'Heeft u al
'n zebrapadlopertje gekocht ?
Ja, zou die werkelijk in de handel zijn,
was dat iets fantastisch, wilde men dan
oversteken, hup, 't gestreepte lopertje
over de straat uitgerold en niemand doet
u wat.
Wat wel waar is, dat de Fa. Nooy door-
gaat met zijn acties. Deze week ongelo-
felijke aanbiedingen. Zie advertentie elders
in dit blad.

werd verworpen met 6-9 stemmen. (Voor
waren. mevr. Mol-van Bellen en de heren
Van der Werff, Koning, Petrovitch, Sle-
gers en Lindeman.) Met omgekeerde stem-
menverhouding werd het afwijzend advies
van het college toen opgevolgd, waardoor
de intocht van Sinterklaas waarschijnlijk
op losse schroeven is komen te staan

Benoemingen

In de vakature in de commissie tot wering
van schoolverzuim, door 't overlijden van
de heer P. J. Bense, werd voorzien door de
benoeming van de heer J. Ramkema,
hoofd van de Dr. Albert Plesmanschool.

*
In de adviescommissie Woonruimtewet '47
werd benoemd de heer F. A. Goll, Frans
Zwaanstraat 22, alhier.

*
Mevr. J. M. Sinke-Hartog werd met in-
gang van l november 1961 als onüerwijze-
res in vaste dienst aan de Wim Gerten-
bachschool aangsteld.

Zonder enige discussie werden de volgen-
de voorstellen aangenomen:

Een krediet van ƒ 3600 voor de inrich-
ting van een kantoorruimte voor de afde-
ling „bijzondere wetten" in het politiebu-
reau aan de Hogeweg, welke inrichting
een kleine verbouwing noodzakelijk maakt.

*
ƒ 3180,— werd gevoteerd voor de aan-
schaffing van 150 stoelen en 20 tafels ten
behoeve van de aula in de Wim Gerten-
bachschool.

Voor nieuwe leermiddelen 'aan de Wim
Gertenbachschool werd een krediet goedge-
keurd van ƒ 1416,—.

as'-
Het Onderwijzers-Sint Nicolaascomité zag
zich in het genot gesteld van een subsidie
van ƒ 500,—.

*
Zonder hoofdelijke stemming ging de

raad akkoord met het voorstel tot het ver-
lenen van medewerking i.z. de bouw van
6 woningwetwoningen aan de Noorderduin-
weg door de Woningbouwvereniging „Een-
dracht Maakt Macht".

Eveneens met het voorstel tot het ver-
strekken van een krediet van ƒ lO.Uuu,—
voor het bevolkingsonderzoek naar de aan-
wezigheid van t.b.c., welk onderzoek in de
periode van 10 tot en. met 31 januari 1962
zal worden gehouden.

Het voorstel tot het verlenen van een kre-
diet, groot ƒ 104.500,— voor de uitbrcv
ding van het bestaande parkeerterrein aan
de Brederodestraat-Groen van Prinsterer-
plein, ontlokte aan de heer v.d. WERFF
(prot.chr.) de opmerking dat het „welkom
vreemdeling" dat Zandvoort altijd propa-
geert, hier niet opgaat, omdat de strand
bezoekende gasten in het uiterste puntje
van het zuidelijk gedeelte der gemeente
worden „weggeduwd". Spr. zou liever zien
dat het parkeerverbod (dat gedurende be-
paalde tijd in het seizoen geldt) aan de zuid
boulevard zou worden opgeheven. Dit ware
te bereiken door versmalling en verlegging
van het thans nogal brede trottoir. Er zou-
den op die wijze ter plaatse ettelijke auto's
kunnen worden geparkeerd. De z.g. hinder
die de bewoners van de zuid-boulevard
hiervan zouden hebben, achtte spr. niet
werkelijk aanwezig. 80 % van deze men-
sen verhuren hun woning en huizen dan

meestal zelf in sousterrains of elders. Tea-
slotte zei spr. dat hij ook gaarne had ge-
zien dat dit voorstel in de verkeerscommirs-
sie zou zijn behandeld.

De heer SLEGERS (kvp) was 't wel
eens met de heer v.d. Werff met betrek-
king tot diens zienswijze omtrent het par-
keerverbod aan de zuid-boulevard, maar
daar gaat 't nu niet over, zei hij, wij heb-
ben nu te maken met dit voorstel! En de
uitbreiding van dit parkeerterrein heeft
het voordeel, door de medewerking van een
benzinemaatschappij, dat wij het nage-
noeg cadeau krijgen.-Laten we dit nu maar
doen, was spr.'s menine-, want er is een
dringende behoefte aan parkeerruimte te
Zandvoort.

De heer KONING (alg. zandv. belang)
was er direct voor om het parkeerverbod
aan de zuid-boulevard op te heffen. Dat het
verkeer hinder zou ondervinden door het
parkeren ter plaatse toe te staan, achtte
spr. overdreven. Andere punten in het dorp
— waar ook geparkeerd wordt — zijn
veel erger!

De heer BREURE (vvd) zei dat het par-
keren aan de zuid-boulevard hem nooit
had gehinderd. Vroeger heette het dat heï
parkeerverbod aldaar de ondergang zou
betekenen voor de strandpachters, maar
thans schijnt het voor deze groep toch
voordelig te zijn, doordat de auto's der le-
veranciers ongehinderd hun waren aan het
strand kunnen afleveren! Overigens leek
hem het bezwaar van het lopen van het
parkeerterrein naar het strand nogal over-
dreven.

De heer KONING begon nog weer eens
over de zuid-boulevard, maar de VOOR-
ZITTER onderbrak hem, zeggende: „Mijn-
heer Koning, nu wil ik het woord zuid-
boulevard niet meer horen!"

Wethouder TATES (wd) was verbaasd
over het standpunt van de heer v.d. Werff.
Er is een enorme behoefte aan parkeer-
terreinen in de gemeente. Dit terrein, met
een brede toegangsweg aan de Brederode-
straat, is van groot belang voor het pu-
bliek, dat per auto naar Zandvoort komt.
Spr. noemde dit terrein een aanwinst voor
dat gedeelte van de badplaats.

VOORZITTER voegde hier nog aan toe
dat de nieuwe verbindingsweg, die in de
toekomst van het Huis -in de Duinen —
buiten het dorp om, wordt aangelegd, juist
bij dit parkeerterrein eindigt.

Het voorstel werd tenslote met 13-2
stemmen aangenomen (Tegen: de heren
v.d. Werff en Koning).

Bouwen in Zandvoort
Op l november waren in Zandvoort 157

woningen in aanbouw. 56 in de vrije sec-
tor en 101 voor de woningbouwvereniging
„Eendracht Maakt Macht".

Behandeling begroting
Dinsdag 14 november a.s. komt de ge-
meenteraad in openbare vergadering bij-
een om de gemeentebegroting voor 1962 te
behandelen.

ZBB vergadert
De Zandvoortse Bestuurdersbond organi-
seert woensdag 8 november een bijeen-
komst in Ons Gebouw. De heer P. C. Bo-
mas, districtsbestuurder van de Alg. Ned.
Metaalbewerkersbond, zal op deze bijeen-
komst spreken over het onderwerp „Is er
dan te veel werk aan de winkel?"

W.at
...... was dat op het verdwijnen van de se-
brapaden bij de bejaardentehuizen „Het
Huis in de Duinen" en de „A.G-, Bodaan-
stichting" zo lauw werd, gereageerd door
de dames en heren.

Slechts enkele raadsleden brachten deze
kwestie ter sprake. Het mocht niet baten.
De zebrapaden komen (nog) niet terug.

Een droevige maak. B.
*

...... was de vreemde figuur van een Sint
Nicolaasviering (Onderwijzers-comité)

zonder voorafgaande intocht! Als men de
kinderen een feest — met de goede Sint
als middelpunt — wil aanbieden, dient de
gulle bisschop toch eerst te worden ont-
vangen. Zou een coördinatie van de
verschillende aktiviteiten rondom de goed-
heiligman niet wenselijk zijn?

Ten opzichte van de intocht heeft de
gemeenteraad kennelijk niet aoor Sinter-
klaas willen spelen. W.

Hier staat uw brief.

PLEIDOOI VOOR BEJAARDEN
Met instemming heb ik in uw blad de

kanttekeningen gelezen over het opheffen
van de zebrapaden bij „Het Huis in de
Duinen" en de „Bodaanstichting". En met
enige verbazing heb ik in het Haarl. Dag-
blad" van l november gelezen dat de Bur-
gemeester er zijn verbazing over had uit-
gesproken dat „een deel" van de plaatse-
lijke pers nogal cynisch had gereageerd
op deze opheffing.

Deze verbazing is m.i. misplaatst zolang
men van gemeente- of politiewege in ge-
breke blijft de plaatselijke bevolking voor
te lichten over maatregelen die men gaat
nemen en die — terecht of ten onrechte —
critiek kunnen uitlokken.

Wanneer men het verweer van de bur-
gemeester leest — en ik houd mij dus aan
het verslag in bovengenoemd dagblad —
dan is het opheffen van deze paden „na
rijp beraad en voorzichtige overweging"
gedaan en ik mag derhalve aannemen dat
het rijpe beraad de mogelijkheid heeft
opengelaten om dit voetgangersprobleem
van alle kanten te bezien.

Men kan zich er niet afmaken met de
opmerking dat het hier om een voorlopige
maatregel gaat want op het gebied van
voorlopige maatregelen ten aanzien van
verkeersproblemen zijn feiten aan te wij-
zen waar men — voornamelijk in landelijk

Zebra in rondvraag
Tijdens de rondvraag kwam de berucht

aan 't worden „zebra" ook ter sprake.
De heer GOSEN (prot.chr.) had niets

van enige aktiviteit met betrekking toi net
in orde brengen der wetteliik beschermde
zebra-oversteekpaden in de gemeente ge-
zien. Hij zou gaarne vernemen wat het
standpunt van het College in dit opzicht
was.

Mevr. STEMLER-TJADEN (wd)' had
tot haar schrik bemerkt dat de zebrapa-
den nabij het Huis in de Duinen en voor
de Bodaanstichting (beide Zandvoortsel./
verdwenen waren. Dat wil zeggen: de
witte stroken zijn zwart gelakt, maar dit
geeft een verwarring stichtende en gevaar-
lijke glans, zodat zij met een bepaalde
lichtval toch op de oude zebra's gelijken.
Spreekster zag gaarne dat deze paden in
ere zouden worden hersteld.

VOORZITER antwoordde dat er nota-
bene ƒ 10.000,— is gespendeerd voor deze
zebra's! Met betrekking tot de vraag van
mevr. Stemler-Tjaden was het spr.'s me-
ning dat er te veel zebra's waren. Hoe
minder er zijn hoe beter. Het autoverkeer

KCXOA uw

In Zandvoort laat het gemeentebestuur de zebrapaden verdwijnen om de voetgan-
gers in de gelegenheid te stellen veilig de rijweg over te steken.

moet er aan wennen. Het is nu eenmaal
een feit dat in het algemeen de nederland-
se automobilist onbehoorlijk rijdt en wei-
nig egards aan de dag legt jegens de voet-
gangers. Wat betreft de zebra's aan de
Zandvoortselaan, zei spr. dat 't verwijderen
van deze oversteekplaatsen in overleg met
de verkeerspolitie was geschied en juist de
veiligheid van de bejaarden beoogde. Voor-
zichtigheid is hier geboden, want het
zebrapad bij het Huis in de Duinen lag
vlak achter de eerste bnrht in de Zaritl-
voortselaan, hetgeen straks — wanneer
deze oversteekplaats gehandhaafd zou blij-
ven, uitermate gevaarlijk zou kunnen wor-
den voor de overstekende bejaarden. Spr.
zei dat het de bedoeling is voorlopig de
zebra's op bedoelde plaatsen weg te laten.
Wat het glimmen van de verwijderde witte
strips betreft, zegde spr. toe dit euvel na-
der te zullen laten bekijken.

De heer BREURE (vvd) informeerde
naar de gang van zaken in verband met
zijn verleden maand ingediende motie i.z.
de veiligheid van het circuit. Is er al con-
tact opgenomen met de K.N.M.V. en de
K.N.A.C. ?

VOORZITTER antwoordde op deze vraag
bevestigend.

Om pl.m. 9 uur sloot de voorzitter het
openbare gedeelte van deze raadsbijeen-
komst, waarna de Raad nog geruime tijd
in besloten zitting vergaderde.

H.W.

Bijeenkomst vrouwenbond
Hedenavond beleert de Vrouwenbond van
de Partij van de Arbeid in Ons Gebouw
de jaarvergadering.

Burgerlijke Stand
27 oktober-2 november 1961

Gehuwd: Bernard Nicolaas Groenendijk
en Margaretha van Dam; Frederik Jan
Hogewind en Dorothea Maria Bakkers.

Overleden: Geertruida Hillegonda Jo-
hanna ten Hooven, oud 77 jaar, gehuwd
geweest met J. A. Adriaens; Bernard
Schmidt, 80 jaar, gehuwd geweest met
J. M. Taminiau.

Overleden buiten de gemeente: Sigmund
Brand, oud 78 jaar, gehuwd geweest met
M. Schut.

Geboren buiten de gemeente: Monique
Geertruida Maria, dochter van B. T. van
Norden en M. C. de Vos; Pieter Arie Jo-
hannes, zoon van W. P. Ch. van der
Sloot en A. Waterdrinker; Marianne Ca-
roline, dochter van P. van Toornburg en
C. Y. Gabriëlse.

verband gezien — zich in geen enkel op-
zicht gestoord heeft aan deskundige, ver-
keerstechnische waarschuwingen.

Men hoeft slechts te kijken naar de hon-
derdduizenden guldens die besteed zijn
aan de vervaardiging en plaatsing van de
knipperbollen die nu opeens niet blijken te
voldoen. En wie de critiek naleest die
enkele jaren geleden verscheen zal moeten
erkennen dat de argumentatie tégen de
knipperbollen juist is geweest.

Er waren voetgangers die met begrip
overstaken doch iedereen die wel eens een
kwartiertje de gedragingen van de voet-
gangers bij deze knipperbollen heeft geob-
serveerd weet dat de meeste voetgangers
„nog even komen aanhollen" om dan ook
nog over te steken. Beseft de voetganger
dat het oversteken van l persoon het op-
onthoud kan betekenen van tientallen
weggebruikers ?

Laat derhalve bij de bejaardentehuizen
waar de problemen anders liggen een an-
dere beveiliging toepassen.

Waarom stelt men hier geen verkeers-
lichten op die vóór het oversteken door de
mensen zelf in werking gesteld kunnen
worden van groen naar rood met auto-
matische tussenfase van geel. In deze tijd
van electronica zal het een kleine moeite
zijn een installatie te maken die hoogstens
l keer per 5 minuten bediend kan worden
zodat de- bejaarden niet elke minuut het
verkeer kunnen, doen'stopzetten.

Daar komt dan* bij. dat een verkeerslicht
op déze wijze' aangebracht, een betere
bescherming vormt voor het oversteken
van de wettelijk beschermde maar tech-
nisch onbeschermde zebra.

De overheid spant zich in — middels
publicaties enz. — de nieuwe verkeersrege-
ling tot een succes te maken. Zoals de
overheid zich de laatste jaren inspant voor
de bejaardenzorg. Wij zijn daar zeer er-
kentelijk voor. Maar die goede bedoelin-
gen en voornemens blijken in het ambte-
lijke vlak wel eens moeilijkheden op te
leveren die er niet behoeven te zijn.

Bejaardenzorg in de praktijk, en bevei-
liging van de voetgangers in de praktijk,
welnu, overheid van Zandvoort, het woord
is aan 0.

J. R. SCHILTMEIJER Jr.

P.S. Heeft de plaatselijke afdeling van het
Verbond voor Veilig Verkeer al gerea-
geerd ?

Zeer geachte redaktie,
Als de toestand, ontstaan door het laten
vervallen van de zebrapaden bij de be-
jaardentehuizen „Het Huis in de Duinen"
en de „AG. Bodaanstichting", niet zo in
en in treurig was, zou ik het volgende in
overweging willen geven.

Misschien zijn er in beide tehuizen nog
zeer vitale heren van om en nabij de tach-
tig, die op de bewuste oversteekplaatsen
als „klaarovertjes" willen fungeren!

Geef deze heren een lange in het oog
lopende regenjas, een zuidwester en het
bekende spiegelei, eventueel aangevuld met
een gummistok om baldadige snelheidsma-
niakken tot de orde te roepen.

Met dank voor de plaatsing,
Mevr. J.E.v.V.

Sparen in Zandvoort
Aan het postkantoor te Zandvoort werd
in de maand oktober een bedrag ingelegd
van ƒ 100.455,02 en een bedrag terugbe-
taald van ƒ 88.907,45.

Watergetijden
november

h.w.
1.39
2.19
2.53
3.24
3.58
4.33
5.09

l.w.
9.30

10.—
11.—
11.30

0.30

h.w.
14.01
14.33
15.06
15.38
16.12
16.46
17.22

22.-
22.30
23.-
23.30
24.-
12.30
13.—

berijdbaar
strand

5.30-12.—
6.30-12.30
7.00-13.—
7.30-13.30
8.00-14.00
8.30-14.30
9.00-15.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.



BRUG OF TUNNEL
tussen Engeland en „de rest" van Europa

Het verhaal van de vaste verbinding over het Kanaal tussen Engeland en West-
Europa heeft een grijze baard van ouderdom. Al ruim een eeuw geleden, in 1860,
werd door de Franse ingenieur Chevalier bij zijn regering een ontwerp ingediend
voor een spoortunnel tussen de kust van La Douce Franco en de krijtrotsen van
GoodOld Albion. De ingenieuze Fransman scheen groot succes te zullen krijgen. Na-
poleonIlTtoonde zich wel bijzonder geestdriftig. Onderhandelingen begonnen met
de Engelse regering. Na zes jaren praten begonnen aan beide zijden van het Ka-
naal potige mannen aan het graafwerk.

Terwijl Engelse en Franse arbeiders, ieder
aan hun kant, op naar onze begrippen prl-
mitieve wijze, de plannen begonnen uit te
voeren, groeven Britse politici dapper
mee, maar in een heel andere betekenis.
Zij zagen in de tunnel een militair gevaar.
De natuurlijke barrière, de zee, zou er
mee verdwijnen. Zoals eerst de ingenieur
kregen ook zij nu succes. In 1888, na 22
jaren werken, gaf de Britse regering bevel
de zaak aan Engelse zijde stop te zetten.
Voor de Fransen was er toen ook alle ple-
zier van af. Overigens was men in al die
jaren niet bijster hard opgeschoten, aan
Britse kant slechts anderhalve kilometer.

Sindsdien is veel veranderd. De techniek
is met sprongen vooruit gegaan, politieke
ideeën zijn gesneuveld in de smeltkroes
van de tijd. Op het ogenblik is Engeland
bereid nauwe economische banden aan te
gaan met West-Europa. Het zal nog wel
even duren voor 't zover is, maar in ieder
geval is de goede wil aanwezig. Het is
vanzelfsprekend, dat het verkeer tussen
het Britse eilandenrijk en het vasteland
van Europa snel zal toenemen. En het is
de vraag of vliegtuigen en schepen het
dan nog alleen aan kunnen.

Het is al weer enkele jaren geleden, dat
schuchtere pogingen in het werk zijn ge-
steld om opnieuw een vaste oeververbin-
ding mogelijk te maken. Maar voorlopig
betitelde men deze heren als wel interes-
sante, maar verder hoegenaamd onbelang-
rijke fantasten. Er schijnt nu een kente-
ring te zijn gekomen. In Parijs is het mo-
del tentoongesteld van een gigantische
brug, die binnen vijf jaren gebouwd kan
worden. In Londen staat de maquette van
een spoorwegtunnel, die, indien nu wordt
begonnen, ook in 1966 gereed kan zijn.

Filmjournaal en televisie hebben 3e
beelden van deze ontwerpen over geheel
Europa verspreid. In Parijs en Londen
buigen zich nijvere ambtenaren over de
blauwdrukken. Er moet een keuze wor-
den gemaakt. Zal men over zo'n jaar of
tien tachtig meter boven of veertig meter
onder het Kanaal van Frankrijk naar En-
geland en terug kunnen reizen? De be-
slissing is uiterst moeilijk. Beide projec-
ten hebben evenveel voor- als nadelen.

Vorig jaar is in Parijs de Maatschappij
tot studie van de Kanaalbrug opgericht.
Deze N.V., onder leiding van de ex-minis-
ter Moch, propageert de oppervlakte-
verbinding. Het proiect zou. indien het
wordt verwezenlijkt, een nieuw wereld-
wonder kunnen worden genoemd. De brug
zou met haar 33 kilometer tussen Dover
en Sangatte, een plaatsje even ten zuiden
van Calais, onbetwistbaar de langste ter
wereld worden.

Het brugvlak is verdeeld in vtjf rijba-
nen, twee treinsporen en twee kleine ba-
nen voor het langzame verkeer. Totale
breedte: tegen de veertig meter. Om de
doorvaart van schepen onder het stalen
monstergevaarte door mogelijk te maken,
zijn tien overspanningen van 425 meter
nodig, die zich tachtig meter boven de wa-
terspiegel verheffen. De andere overspan-
ningen zijn 225 meter lang. Indrukwek-
kend zijn de pijlers: 140 meter hoge be-
tonnen torens, diep in de zeebodem veran-
kerd, die elk een gewicht hebben van
70.000 ton. Er zijn er 164 van nodig. De
brug zou de bouwers 2,3 miljard gulden
kosten. Het geld zou moeten worden op-
gebracht door de Franse en Engelse rege-
ringen en particuliere firma's.

De verbinding onderdoor is minder gi-
gantisch en sensationeel, maar toch blijft
het een imposant project. Er zijn verschil-
lende ontwerpen. Het model, dat nu in
Londen tentoongesteld staat, bestaat uit
drie buizen, twee voor het treinverkeer en
één voor het onderhoudspersoneel. Zij zou-
den geboord moeten worden in de bodem
De totale lengte is 38 kilometer. Begin- en
eindpunten zijn, evenals bij de brug, Do-

•er en Sangatte. Kosten zijn geschat op
.,2 miljard gulden. Er is ook nog een an-
der plan, dat zowel in Frankrijk als in
ingeland voorstanders heeft. Een tunnel,

die in stukken wordt neergelegd in een
geul in de zeebodem. De kosten zullen niet
veel verschillen met die voor het andere
ilan, al wordt deze tunnel vijf kilometer
torter. Begin- en eindpunten zijn ditmaal
Dover en Cap Gris Nez.

Lang is gepraat over allerlei orojecten.
Voorstanders van een brug hebben tegen-
standers met allerlei argumenten om de
oren geslagen. Dat een brug een miljard
duurder is, beschouwen ze als onbelang-
rijk omdat zo'n stalen gevaarte nu een-
maal een grotere verkeerscapaciteit neeft
dan de spoorwegtunnels. Maar de tunnel-
Douwers in spe houden vol, dat het ver-
teer over de brug ongunstig kan worden
beïnvloed door het weer. Nu de plannen
op regeringsniveau worden besproken is
het afgelopen met het particuliere ruzie
zoeken. Er wordt nu serieus voor en te-
;en bestudeerd. Het praten gaat door, al-
leen klinkt het nu zakelijker en gaat het
er op lijken dat er een verbinding komt.

en

Brtmchi letten
Hoestdrank in tabletvorm.95cr

Behaaglijk warm! ,,,
Bekendmaking

•Iet Hoofd van het Gemeentebestuur van
Zandvoort maakt "bekend, 'dat 'ingaande
naandag, 6 november 1961, gedurende 4
veken op de gemeente-secretarie voor i een
eder ter inzage ligt het ontwerp van de
artiële wijziging J 5 van het uitbreidlngs-
lan-in-onderdelen der gemeente Zand-
oort, met bebouwingsvoorschriften, be-
reffende het terrein gelegen tussen de

Dr. C, A. Gerkestraat en het Mussenpad,
an de noordwest-zijde begrensd door de
.lijsterstraat en aan de oostzijde door de
finkenstraat en het daarop aansluitende
ad naar de Dr. C. A. Gerkestraat.
Gedurende bovenstaande termijn van 4

weken kunnen belanghebbenden bij de ge-
meenteraad bezwaren tegen dit ontwerp
ndienen.
iandvoort, 31 oktober 1961

Het Hoofd van het Gemeentebestuur
voornoemd. Van Fenema.

Natuurlijk
een oliehaard
gestookt met...

€sso) PETROLEUM
MEER WARMTE
MINDER ROET
ZUINIGER

OLIE- en G ASHANDEL Fa. A. Kerkman & Zn.
van Lennepweg 5 - Tel. 3576

ZANDVOORT

ea

Zandvoortmeeuwen
Uitslagen woensdag 25 oktober:

Zandv.m. pupillen b-Zandv.m. d afgel.
Uitslagen zaterdag 28 oktober:

Zandvoortmeeuwen-VEW 3-2
IJmuiden 4-Zandvoortmeeuwen 3 1-0
Zandvoortm. adsp. a-EDO b 1-0
Haarlem adsp. d-Zandvoortm. b 1-7
Zandvoortm. adsp. c-DIO a 2-0
Zandvoortm. adsp. e-DIO f 0-6
Zandvoortm. adps. f-Ripperda d 0-11
RCH a pupillen-Zandvoortm. a 2-1

Uitslagen zondag 29 oktober:
Zandvoortmeeuwen-Baarn 1-1
QSC 2-Zandvoortmeeuwen 2 2-0
Zandvoortm. 3-Waterloo 2 1-4
Zandvoortmeeuwen 4-ETO 2 1-3
Zandvoortmeeuwen 6-DSK 3 5-5

" TYBB 8-Zandvoortmeeuwen 7 afgel.
EDO 9-Zandvoortmeeuwen 8 afgel.
Zandvoortm. jun. a-Velsen a 3-4
Halfweg a-Zandvoortm. b afgel.
Haarlem jun. c-Zandvoortm. c ïO-0

'•Programma zaterdag 4 november:
Intimis-Zandvoortmeeuwen 15 u.

8 Zandvoortm. 2-Kinheim 3 15 u.
40 Haarlem adsp. b-Zandvoortm. a 15 u.
63 Zandv.m. adsp. ta-Vl. Vogels a 14.30 u.
67 Zandv.m. adsp. c-SMS a lo.au u.
69 Zvm. adsp. d-BIoemendaal d 14.3U u.
90 Zandv.m. adsp. f-De Brug a 14.30 u.

Programma zondag s november:
RKAVTC-Zandvoortmeeuwen 14 u.
Zandvoortm. 2-Stormvogels 3 14.30 u.

38 Zandvoortm. 5-HFC 7 9.45 u.
96 Zandvoortm. 8-Van Nispen 3 12.30 u.

•106 Renova jun. a-Zandv.m. a 12.30 u.
119 Haarlem b-Zandvoortm. b 12.30 u.
127 Zandvoortm. c-RCH c 9.45 u.
146 DCO adsp. b-Zandvoortm. d 9.45 u.
Programma woensdag S november:

Zandv.m. pupillen d DSS a 15 u.
TYBB pupillen b-Zandvoortm. c 15 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de ontmoeting tegen RKAVTC in Am-
stelveen komt Zandvoortmeeuwen a.s. zon-
dag in de volgende opstelling uit: Ter Wol-
beek; Peters, Kerkman; Bruijnzeel, Stob-
belaar, Water; Plaizier, Keiler, Visser,
Nijkamp en. Oosterbaan. Reserves: Vlug,
Koper en Schultz.

Wij, Nederlanders, zijn Derde gezicht
'n zwaartillend volk. Hoe '
zwaar er hier aan de J-)e voetbal-toto is een verderfelijk spel,
ethiek getild wordt, be- zeggen onse kamerleden. Geld op een zo
wijst 't ontstellend aan- gemakkelijke wijze verkregen, werkt de-
tal breuken. Door oecu- moraliserend op het volk — u en ik.
menisch en democratisch De conventionele partijen waren tegen
breukband bijeengehou- Respect, denkt de burger, respect voor liet

den, tonen wij de wereld een lijdzaam ge- principe.
zicht - want voornoemde band knelt Maar wle schetst de verbazing van de-
nogal. Dat gezicht weerspiegelt het selfde burger, toen het principe gedeva-
ethisch peil van onze gedachten en daden, lueerd werd tot een compromis. Men werd

het eens op ƒ 50.000,—. Dit bedrag tast
Eerste gezicht ae m-oraal en de zede van het volk waar-

dels is verstomd, valt ons niet meer op.
Het gezicht van ons land (minister Luns)
straalde. Onze goede naam was gered. vierae 9BZicnt
Iedereen heeft kunnen zien dat wij een Er was eens een gemeente. En die ge-
hoogstaand volk zijn.

Tweede gezicht

meente was in het besit van een gevaarlijk
apparaat. Een autorenbaan. Gevaarlijk ir,
drie opzichten.

Oost-Duitsland is een beroerd land. Dat Gevaarlijk -voor de moraal van het volk
weten wij uit onze dag- en weekbladen, ook wel genoemd morele volksgezondheid
De communisten die daar de macht in han- "Bijzonder riskant voor de gemeentelijke fi-
den hebben, vormen een bedreiging voor nanciën en gevaarlijk voor de levens van
onze christelijke bescliaving. de coureurs en de toeschouwers.

Oost-Duitsland forceerde enige maanden Eindelijk werd in de raad van die ge-
geleden een ernstige situatie in Berlijn, meente een waarschuwende vinger opge-
Ongelukkig genoeg voor voetbalminnend stoken. Men keek naar die vinger, enigs
Nederland moest ons nationale elftal in zins besluiteloos en misschien ook wel lus'
deze periode spelen tegen Oost-Duitsland, teloos (wat nog erger is).
Toen heeft Nederland de Oost-Duitsers De voorzitter zei, als we het circuit weg
geen visum verstrekt. Vanwege de goede doen, verliezen wij onze goede naam.
naam. Maar de handel op Oost-Duitsland * Onze ethiek is zo ziek. Is er misschien
ging gewoon door. en dokter in de zaal ?

5-0
4-3

4-1
2-1
6-4

afgel.

15.15 u.
15 u.

14.30 u.
12 u.
12 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 28 oktober:

TZB adsp. a-NAS a
Alliance adsp. e-TZB b

Uitslagen zondag 29 oktober:
Halfweg-TZB
TZB 3-De Brug 2
TZB 4-HBC 8
Geel-Wit 5-TZB 5

Programma zaterdag J, november:
55 BSM adsp. b-TZB a

104 TZB adps. b-Alliance d
Programma zondag 5 november:

18 TZB-Vogelenzang-
59 TZB 2-DIO 4

123 TZB jun. a-DSS b
l

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal gaat het komende
weekeinde op bezoek bij Oosthoek 2. De
adspiranten ontmoeten op eigen terrein
Sport Vereent a. i ~

Tafeltennisclub „Shot"
Uitslagen van de in de afgelopen week
gespeelde wedstrijden:

Heemskerk I-Shot l 4-6
Shot 2-Togido 6 6-4
Shot 3-T.O.G. 8 10-0

Junioren: '
Shot 1-Togido l 0-5
HBC 4-Shot 2 0:5

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen van de 7e ronde om de wis-
selbeker luiden:

Kroon-Gerritsma 0-1
Roetemeyer-Nielsen 0-1
De Jong-Lindeman 0-1
Barens-Luykx Va"1/»
Van Duijn-Janssen VsrVs
Hogen-Esch-Eldering 'l-Ö
Bosch van Drakensteijn-Buitendijk 0-1
Vos-de Bruin 0-1
Merkelbach-van Keule 1-0
v.d. Kuyl-Wessel 0-1

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Programma zondag 5 november:
Heren:

Amsterdam 4-ZHC l
ZHC 2-Gooi 5 ... 13 u.
ZHC 3-Hurley 4 12.15 u.
HBS 4-ZHC 4

Dames:
Scheybeek 2-ZHC l
ZHC 2-Saxenburgers 11.15 u.

Jeugdwedstrijden zaterdag 4 november:
Alliance b-Jongens a
Alliance ü-Jongens b.
Jongens c-Strawberries f 14 u
Meisjes a-Alliance b 14 u.
Meisjes b-Scheybeek a 15 u
Meisjes e-Strawberries f 15 u.

Jeugdwedstrijd Zondag 5 november:
Meisjes d-Meisjes f 12 u.

Adspiranten zondag 5 november:
Strawberries-Mecki's
Strawberries q-Wolven

Adspiranten woensdag 8 november:
Konijntjes-Haasjes 14 u
Rood Wit-Beren

K.J.C. Zandvoort
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan
van de K.J.C. Zandvoort organiseert de
vereniging een toernooi voor klaverjas-
verenigingen. Voor dit toernooi hebben
twintig verenigingen ingeschreven.

De eerste uitslagen luiden:
KJC Onderling Genoegen, Haarlem 22555
punten en 17 marsen; Haarlem-Noord
19887 p. en 7 marsen: Vier Aren, Haar-
lem, 19186 p. en 6 marsen; Heren Noord,
Zandvoort, 18676 p. en 5 marsen; Ruiten
Vrouw, Haarlem, 19662 p. en 7 marsen
Corodex, Zandvoort, 22358 p. en 7 marsen
Klaverbloem, Haarlem, 19659 p. en 11
marsen; KJC Haarlem, 19756 p. en 10
marsen.

K.J.C. „De Kroon"
De stand luidt als volgt:
1. Mevr. Verhaert
2. de heer- Nansink
3. mevr. Boskamp
4. mevr. Nansink

14543
14013
13931
1395

ymnastiekvereniging O.S.S.
De najaarsvergadering van de Kennemer
Turnkring, die dinsdag 31 oktober 'j.l. in
Zomerlust in Santpoort werd gehouden
werd vrij druk bezocht. In zijn openings-
woord bracht de voorzitter, de heer Fort-
;ens (Bato) de evenementen ter gelegen-

tieid van het 50-jarig bestaan in herinne-
ring, terwijl hij tevens de leider van^T.V.S
(Santpoort) herdacht, die bij een noodlot-
tig ongeval om het leven is gekomen.

Als afgevaardigden naar de op 4 novem-
ber in Utrecht te houden bondsvergadering
werden twee bestuursleden aangewezen en
de heren Eriks en De Graaf, resp. be-
stuursleden van G.V.U. (Uitgeest) en
Odin (Heemskerk).

Voor de vier vacatures in bestuur en
technische commissie was slechts de" heer
C. de Krijger (O.S.S.) beschikbaar. Hij
werd benoemd, doch de overige plaatser
>leven onbezet. De voorzitter verzocht met
klem voor aanvulling te zorgen, daar an-
ders moeilijkheden niet zouden uitblijven
Van de aftredende leden werd de heer W
de Wolf, die_ tot contactfunctionaris Van
het K.N.G.V? was benoemd, tot lid van
verdienste gekozen. ' .'

Op de najaarsvergadering van O.S.S. op
maandag 6 november in hotel Keur, za
o.a, het programma gymnastiek en een
eventuele wijziging in de volleybal-com
missie worden besproken. Inmiddels zijn
de graadwedstrijden gymnastiek Ie, 2e en
3e graad verplaatst naar 13 januari 1962

*
afd. volleybal
Dames: Vesmia 2-OSS l r< 1-3

Na een zwak begin wist Vesmia zich
enigszins te herstellen. Echter toen nie
genoeg om een sterker spelend O.S.S. te
kunnen verslaan. Het was een goede en
spannende wedstrijd.

O.G. 2-O.S.S. 2 ;j 1-3
Doordat de O.S.S.-dames er iets 'te ge

makkelijk over dachten werd een set ver
loren van het zwakke O.G. *

O.S.S. hoefde zich voor deze wedstrij
niet in te spannen en won op overtuigend
wijze.

Heren: O.S.S. 1-BHnkert l , 3-1
Blinkert niet opgekomen.
O.V.R.A. 4-O.S.S. 2 ' -l l-:
Nadat de eerste set door O.S.S. werc

verloren, herstelde de O.S.S.-reserves ziel'
goed en wisten de laatste drie sets in hun
voordeel te beslissen. Een matige '•~ wed
trijd, waarin O.S.S. het beste van het spe
had. '" "

Vergaderkalender nov.-december
8 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen

koffie-uurtje, rest. Kiefei>.
8 november NW-Bestuurdersbond Zand

voort, Ontwikkelingsavond, Ons Gebouv
Brugstraat 17.

ü november — Comm. huish. en gezinsv.l
afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis

10 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen
afd. Zandvoort, excursie naar de Hog
Veluwe.

11 november — Toneelver, „Sandevoerde
toneeluitvoering in Zomerlust.

14 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen
afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschaps
huls.

14 november — Fotokring „Zandvooit'
lezing, Gemeenschapshuis.

25 november — Alg. Bond van Ambtena
ren, bijeenkomst en filmavond, „On
Gebouw".

16 november Stichting Cult. kring 't Hein
Filmavond, Monopole.

52 november — Ned. Ver. van Huisvrou
wen, kienmiddag, Gemeenschapshuis.

23 november Hum. Verbond, Gemeenscha
Zandvoort, Lezing, „Het huis in de Du;
nen".

24 november — Ned. Chr. Vrouwenboni
lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk.

28 november — Fotokring „Zandvoort'
collectie kleurendia's, Gemeenschaps
huis.

l december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen
afd. Zandvoort, schouwburgmiddag.
11 december — Stichting culturele krln

't Helm, Het Ned. Kamerkoor o.l.v. Fe
lix de Nobel

12, 13 en 14 december — Zandvoortsp op'e
rette-vereniging, operette-uitvoering i
Monopole.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen
afd. Zandvoort, koffieuurtje bij Kiefe

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen
afd. Zandvoort, Zweedse Kerstmidda

door mevr. A. Smit-Dorien in^ het G
meenschapshuis om 2 uur.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Iet Hoofd van het Gemeentebestuur van
Zandvoort maakt bekend, dat Gedeputeer-

le Staten van Noordholland bij hun be-
luit van 24 oktober 1961, nr. 90 goedkeu- •
ing hebben verleend aan het raadsbesluit
•an 11 oktober 1960 nr. 9, waarbij is vast-

gesteld de partiële wijziging (plan „O")
van het uitbreidingsplan-in-onderdelen van
Ie gemeente Zandvoort, betreffende het
errein gelegen ten westen van de A. J.
/an der Moolenstraat.

Het plan ligt op de gemeentesecretarie
/oor een ieder ter inzage.
Zandvoort, l november 1961.

Het Hoofd van het Gemeentebestuur
voornoemd, VAN FENEMA.

In verband met de invoering van de 5-
daagse werkweek bij de gemeente Zand-
roort zullen de kantoren van de gemeente-
ecretarie en de gemeentelijke diensten en
ledrijven met ingang van 6 november a.s.
van maandag t/m vrijdag geopend zijn
van 9.00 tot 12.30 uur. Het bureau van de
ambtenaar van de burgerlijke stand zal
daarenboven geopend zijn op zaterdag van
9.00 tot 9.30 uur.

De aanvangstijd van de huisvuilophaal-
dienst is gesteld op 7.30 uur in de maand
november en op 8.00 uur in de maand
december.

Mensen en zaken
ïet is ongetwijfeld een benauwende ge-
dachte wanneer men zich op een zeker
ogenblik afhankelijk weet van het noodlot.
Dit is op het ogenblik waarschijnlijk — en
helaas — bijzonder actueel.

Het noodlot immers — en ik raadpleeg
geen encyclopedie — is het onafwendbare,
het niet te stuiten leed, dat een mens over-
komt, wanneer hij denkt een kant op te
cunnen.

Wij allen, zoals wij leven in deze eeuw,
hebben een bepaalde voorstelling van de
;odsdienst, van de politiek, van de econo-

mie en van de verhoudingen in het huidige
maatschappelijke bestel.

Wie in dit tijstip van de historie op-
groeiende kinderen heeft kan zich nauwe-
ijks onttrekken aan de indruk dat zij het
bijzonder moeilijk gaan krijgen.. Natuur-
lijk, er is een oorlogsdreiging. Wanneer is
die er niet geweest in de geschiedenis? De
vraag of wij er redelijkerwijs een juiste
houding tegen weten aan te riemen, is
moeilijk te beantwoorden. Wij weten na-
melijk niet zo veel. Soms hebben wij een
gesprek met een kennis, een vriend of een
wild-vreemde. En ervaren wij dan niet
dikwijls dat wij niet goed weten wat het
precies betekent: contact met elkaar te
hebben? Soms is er geen sprake van enig
contact. Soms is er geen enkel aankno-
pingspunt, waarop een gesprek mogelijk
is. En toch kunnen deze beide personen
voortreffelijke mensen zijn.

Het is de laatste tijd duidelijk gewor-
den dat het samengaan van verschillende
gezichtspunten bijna onmogelijk is gewor-
den. Er is een evidente scheiding tussen
Oost en West. Er is een toestand van span-
ning opgeroepen, die de mensen verontrust
en zeker ook wel kwelt. Niemand ontkomt
aan de invloed van een voortdurende span-
ning.

Als er op deze wereld door de grote
machthebbers — waar zij zich ook mogen
bevinden — terreur wordt uitgeoefend, dan.
heeft dit een terugslag op de samenleving.
Dan is er praktisch geen hoop op een
vreedzame oplossing der geschillen. Want
dan wil de een niet voor de ander bulgen,
omdat men er een prestige-kwestie van
maakt.

De atoomproeven van Rusland doen de
indruk wettigen dat de Sovjet-Unie pro-
beert indruk te maken op de vrije wereld.

Iedereen en elk land protesteert tegen
de door de Sovjet-Unie gehouden atoom-
proeven. Maar wat helpt dit, wat kunnen
deze protesten doen?

De vraag of er iets aan te doen is dat
Rusland — zoals het er op 't ogenblik uit-
ziet — kernexplosies aan de lopende band
produceert, kan vanzelfsprekend niet be-
antwoord worden als de vrije volkeren in
een paniekstemming komen.

Wij hebben een Volkerenorganisatie.
Typerend is het dat de man-in-de-straat
schamper glimlacht bij het uitspreken van
deze woorden.

Wat is hiervan de oorzaak? Zijn wij
minder dan het communisme? Hebben wij
geen zelfvertrouwen? Hebben wij geen
geloof in. een nieuwe toekomst en in een
nieuwe wereld?

De houding van het Westen is dikwijls
puur negatief

Het Westen liidt aan een sunenorttelts-
waan en het Oosten lijdt daaraan. 't

Wie het durft volhouden te zeggen dat
er geen hogere machten zijn dan die, wel-
ke op het ogenblik de wereld-situatie be-
heersen, is een armzalig en kortzichtig
mens.

De strijd van het ogenblik gaat niet te-
gen de radio-activiteit. Maar tegen de ont-
bindende krachten in de samenleving, die
ieder religieus gevoel willen uitbannen.

Zonder geest is de mens een beest.
MOMUS.



Woningbouwvereniging
„Eendracht Maakt Macht"

Voor LEDEN komt beschikbaar de be-
neden-duplexwoning

Van Lennepweg 79
Huurprijs ƒ 8,55.
Alleen voor echtparen" met hoogstens één
kind niet ouder dan een jaar.
Opgaven schriftelijk bij de secretaris D.
van Dijk, Dr. Gerkestraat 22 vóór dins-
dag a.s. 19 uur.

Ontspannings .
„Teenagers Club"

Bij onze begin- en gevorderde dans-
lessen kunnen nog enige D A M E S
geplaatst worden. ledere zondag-
avond van 7 t.m. 10 uur in De
Witte Zwaan.
Aanvang 12 november a.s.
Aanmelden:
Mevr. Wardenier, W. Draijerstr. 24,
P. de Cock, Jan Snljerplein l

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 154

Tel. '2562 Grote Krocht 23
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
telefoon 2058

WIJKZUSTER:
E. Reltsma, v. Lennep'weg 42, tel. 2382

APOTHEEK:
4 t.m. 10 november:

Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 5 november
Dierenarts dr. J.W.Baljet/dr.G.W.Tlecken

Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 5 november

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis

10.30 uur: spr. de heer G. de Zeeuw.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 5 november

10.30 uur: ds. A. J. Snaayer (d.g.) uit
Haarlem.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. H. Luikinga (d.g.) uit
Zaandam. )

GEREFORMEERDE KERK, Juïianaweg
Zondag 5 november

10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne, Viering
H.A.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Viering
H.A. en Nabetrachting.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 7 november

15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuider-
straat 3.
Spr. J. W. van Zeijl.

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudle zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal 4.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 5 november, 9.45 uur, 298 m: ra-
diotoespraak door prof. dr. L. G. van der
Wal: „Wat zegt een humanist er van".

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans:
Goytisolo - De trek.
Griffin - Zonen van God.
Hunter - Aanklacht.
Markey - Land achter de horizon.
Rand - We the living.
Huguenin - La côte sauvage.

Ontwikkeling slectuur
Baudet - Balans van beleid (Terugblik op

de laatste halve eeuw van Nederlands-
Indië). 1961.

Gourfinkel - Lenin. 1960.
De Modelbouwer 1960. Maandblad voor

modelbouw.
De openbare bibliotheek 1960.
Rieker - Als bedelmonnik door India. 1961.
Smol - Waterpolo, van kruk tot crack.

Daar kunt u heen
Sfonopole '

Vrijdag 3 t.m. zondag 5 nôv., 8 uur: film
„Voetstappen in de nacht".

Maandag 6 en dinsdag 7 nov., 8 uur: film
„Overval in de Pacific".

Woensdag 8 en donderdag 9 nov., 8 uur:
film „De boom der gehangenen",.

Zondagmiddag 5 nov.. 2.30 uur: film „Ata-
bott ,en Gasello als loodgieters".

* v

Gemeenschapshuis
Donderdag 9 nov., 2.30 uur: Lezing over

Voorkoming en behandeling van invali-
diteit bij ouderen.

*
Stadsschouwburg

Zaterdag 4. en zondag 5 november, 8 uur:
Toneelgroep „Ensemble" met De tiende
man.

Maandag 6 nov., 8 uur: „Nederlandse Co-
medie" met Frank V. -'

in

„Zie goed: Leer beter9

week i,t *
4—11 november met geschenk; voor de' jeugd.;!
Haal de gratis jeugdprijsvraagformulidfen!''

Opticien A. G. Slinger
OPTIEK — STAALWAREN
(Gediplomeerd opticien)
POSTSTRAAT 12 t.o. consultatiebureau
Telefoon 4395
Erkend ziekenfondsleverancier

Een greep uit
onze artikelen
WANDLAMPJES vanaf
STAANDE SCHEMERLAMPEN vanaf
ELECTRISCHE BROODROOSTERS v.a.
AUTOM. BROODROOSTERS vanaf
TOMADO HAARFÖHN
A.E.G. HAARFÖHN
BADKAMERVERWARMING
ELECTRISCHE KOFFIEMOLENS v.a.
ELECTRISCHE VERWARMING vanaf
ELECTRISCHE DEKEN, Erres
RADIO'S 'vanaf
LOOMOTIEFRIJWIELEN, compleet v.a.

3,75
9,95

23,50
79,50
28,50
53,50
31,50
15.50
12,95
64,50

ƒ 73,-
ƒ149,25

Firma Schuilenburg
Grote Krocht S—7, telefoon 2974

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

ALLE SOORTEN BLOEMBOLLEN
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Van Dam's kapsalons
moderne

voor haarverzorging
Voor DAMES: KERKSTRAAT la
Voor HEREN: HALTESTRAAT 53
Dinsdags de gehele dag gesloten

Exclusieve aanbieding

„Vedette"
LUXE EN KUNSTN.ART.
HALTESTRAAT 19 - TEL. 3469

Leuke theemutsen
van handbedrukte stoffen met mandje 9f75
Geopend van 10—12, 2—5 uur.
Dinsdagmiddags gesloten.

WEEK 4-11 november 1961
ZIE GOED: LEER BETER
S WIN BEN FIETS voor jerzelf
•'' ' e n een PROJECTOR voor' je school.

LOOMAN
Vraag inlichtingen.

Brillenspecialist
Mr. opticien
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend leverancier voor alle ziekenfondsen

Eerst de dames,
nu de heren
Na twee daverende acties voor de dames, n.l.
nylonkousen en damesp'yama's, nu in één klap
itwee fantastische aanbiedingen
voor de heren
Slechts TIEN DAGEN en zolang de voorraad
strekt:

Ie 'n prachtig gestreept
flanellen heren pyaxna
voor slechts Z,Z5

Gewoon ongelooflijk, maten 48 t.m. 56.
•2e. van een bekende fabriek 'n enorm mooi

heren overhemd
in alle maten! Prijs: 9,95

Wacht niet te lang, van elk artikel slechts be-
perkte voorraad. Nog nooit zag u zo iets voor-
deligs. Terwijl u dit leest zijn er zeker al diverse
stuks verkocht!
Overtuigt u van deze uniehe aanbieding!

Zie ook onze uitgebreide sortering vesten en
pullovers.
In knopen en kleinvak enorm gesorteerd

Dinsdags de gehele dag gesloten.

De Winter is in zicht
Wij brengen u een vlotte collectie
OVERJASSEN, o.a. Teddy, Mohair en

Flaus van ƒ 59,— tot ƒ 149,—
MONTY COATS, zware duffel,

van./ 29,75 tot ƒ 42,—
JEKKERS, geheel gecapitoneerde voering ƒ 65,—
WOLLEN SHAWLS, o.a. Mohair en

Shetlands van ƒ 4,90 tot ƒ 12,90
HANDSCHOENEN, nappa, wol, etc.

ƒ 3,90 tot ƒ 22,50
WOLLEN TRUIEN v.a. ƒ 24,90, ook met V-hals
PULLOVERS en PULLPOLO'S ƒ 18,90 tot ƒ 36
WOLLEN VESTEN, div. kleuren ƒ 22 tot ƒ 36
CORDUROY PANTALONS, Schuttersveld,

smalle pijp ƒ 18,90

l,&&6€fe

KERKSTR.20 • TEL-.3136

Wegens bijzondere omstandigheden
MAANDAG 6 NOVEMBER GESLOTEN

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Gaines- en B.H.'s
NO-IRON RUITSTOF

Ledikantgarnituurs
Babygoed - Babyjasjes
Flanellen luiers

N O T T E N
HALTESTRAAT 59

Voorzorgzegels nemen wij aan!

, i j '

Oud-Zandvoort Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj.W. R. de Haan en R. C. Hekker

Prijs ƒ 4,95

Verkrijgbaar bij:

Kocht U al een exemplaar?

Boekhandel Bakels, Kerkstraat 31
Boekhandel Esvé, Grote Krocht 17
Boekh. Koper-Koreman, Tolweg 18
Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg
Boekhandel v. Petegem, Kerkstr. 28
Eerste Zandvoortse Papierhandel,
Haltestraat 12

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6I
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.
WONINGRUIL

Amstelveen-Zandvoort
Aang. herenhuis, bev. 5 k.,
badk., keuk., zolder, voor
en achtertuin en gar, voor
een zelfde of kleiner huis
of flat. Br. nr. 8504 Z.Crt.
WONINGRUIL
Omg. watertoren 4 kamer-
part.-woning, aparte ing.,

huur ƒ 62,10 p.m., tegen
eengez. woning, hogere
huur geen bezw. (lid van
E.M.M.). Br. 8304 Z.Crt.
Woningrml in Zandvoort.
Aangeb. kl. BOV.WONING
3 kamers en keuken, vlak
bij strand en station, lage
huur. Gevr. Grotere woning
Br. nr. 8509 bur. Z.Crt.
Echtp. z.k. zoekt v. enige
maanden W.OONRUIMTE.
Br. nr. 8501 bur. Z. Crt.

TE HUUR. voor perman.
ZITSLAAPK., gesch. v. 2
dames of heer en dame m,
of z. pens. of m. warme
maalt. Br. rir. 8502 Z. Crt.

Hulp in de
huishouding

gevr., 2 maal p.w. of dag.
Zuidboulevard 79a, tel.4121
HUISH. HULP gevr. 9-3 u.
Bij voork. maand., woensd.
en vrijd. Mevr. Wientjes,
Teunisbloemlaan 2, Bent-
veld, tel. 02500-41517.

HULP GEVRAAGD voor
l dag per week.
Verl. Haltestraat 75.

Gevr. bij voorkomende ge-
legenheden 's avonds

KINDEROPPAS
K. Doormanstraat 4A.

HULP gevr., l ocht. p.w.
Dr. Gerkestr. 74, tel. 3193.

HUISH. HULP gevr. te
Zandvoort v.d. maand no-
vember bij heer m. zoontje
van 4 jaar. Lief voor kin-
deren. Werkt, in overleg.
Br. nr. 8503 bur. Z. Crt.

Gezocht L E R A A R ( E S )
middelb. school bij 2 meis-
jes la en 3a Mulo voor
HULP en BIJLESSEN. Br.
m. prijsopg. 8507 Z. Crt.

greet kuntz-zonjee
schoonheidsspecialiste

frans zwaanstraat 88
telefoon 2338
behandeling

volgens afspraak

Heer, 40er kan hele of hal-
ve dagen ADMINISTRA-
TIEF werk verrichten.
Br. nr. 8505 bur. Z. Crt.

Metselaar zoekt W E R K
v.d. avonduren. Tel. 4205.

TYPEWERK gevraagd.
Br. nr. 8508 bur. Z. Crt.

Ik ben 44 jaar hbs-opl, rij-
bewijs, adm. goed onder-
legd. Ben bereid in de och-
tend ,de middag, de avond
of de geh. dag te WERKEN.

Evt. beschikk. over schrijf -
mach., stencilmach. Heb
telefoon en kan. direct be-
ginnen. Br. 8506 Z. Crt.

AMANDA BALKE
VOETKUNDIGE
PEDICURE, MANICURE
MASSAGE

Behandeling aan huis.
ZEESTRAAT 33
Afspraken via tel. 2135.

Comm. voor huish. en ge-
zinsvoorlichting Zandvoort

Lezing
door Dr. K. KOK, Aerden-
hout, over: Voorkoming en
behandeling van invalidi-

teit bij ouderen
op donderdag 9 november
a.s. 's middags half drie in
het Gemeenschapshuis.
Entree 25 cent,

Gedipl. pedicure
Behandeling bij u aan huis.

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 2562

Aangeb. prima gemalen

zwarte grond
Franco thuis en RIET-
MATTEN, alle maten. <juk
gen. te nlaatsen. Fa. C. A.
Rijnbeek, Rietmattenfabr.
en grondhandel, Haven 30,
Hillegom.
SNOEZI.GE KATJES voor
goed tehuis. Kostvei'loren-
straat 121, bovenste bel;
liefst na 6 uur.
TE KOOP: SPORTFIETS,
(jongens) geheel comp. in
goede st. Koelemij, Halte-
straat 33.

TE KOOP: l „Riant" hete
luchtkachel m. nw.. onderpl.;
l twee-pers, opklapbed m.
omb. (boekenk.) m. 3-delig
veren-matr.; l twee-pers,

led. m. spiraal, alles in z.g.
st. Marn. van St. Aldegon-
destraat 12.
Te koop. Duitse kruissna-
rige klasse PIANO, mod.
eikeh. kast, pr. klank. Pr.
ƒ 600. A. J. v.d. Moolen-
straat 2, telefoon 4264.

Zr. VIS
Med. gedipl. pedicure
Lijsterstraat 15, tel. 3140.

Te koop: ACME WRIN-
GER ƒ 45, i.z.g.st. en een
lange BRUIDSJAPON, mt
36, ƒ 85,—. Mr. Troelstra-
straat 50, telefoon 4102
VERMIST sinds woensdag
15 okt, BASTAARD HOND,
reu, middelgr., wit m. br.
vlekken, luisterend naar de
naam „Jerry". Gaarne inl.
Lavoo, Dr. C. A. Gerke-
straat 44.
TROPISCH AQUARIUM
te koop, compleet.
Brederodestraat 36achter.

WANDELWAGEN ƒ 25,-;
KINDERSTOEL, hout ƒ 8
te koop. v. Stolbergweg 15.
Te koop: BANK en DRIE
CLUBS en 2 SALON-
TAFELS t.e.a.b.
Frans Zwaanstraat 60.
Billijk te koop GRUNDIG
T.V., 43 cm, prachtig
beeld, in gebr. te zien.
Dr. Kuyperstr. 9, tel. 4030

Gevr. nette jongen
voor bezorgwerk. Leeftijd
15-17 jaar. Br. nr. 8401
bur. Z.Crt.

R E F O R M - en
suikervrije

dieetvoeding
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392
Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven

van velerlei aard:
• Zijn kritische en sti-

mulerende taak eerlijk
vervullen;

• Een tikje spot en hu-
mor niet vergeten
Zandvoortse Courant

Achterweg l - Telef. 2135

O N D E R H A I N D S B
VERKOPING
WEGENS VERPLAATSING

CHR. J. BOLLE
Veilingmeester-Taxateur

zal tegen door hem getaxeerde prijzen, waarbij kor-
tingen tot 80% uitsluitend a contant verkopen;
een enorme voorraad

MUZIEKSTUKKEN

uit de winkel en magazijnen van de gerenommeerde

Muzïekhandel
ALSBACH & DOYER

KALVERSTRAAT 176, AMSTERDAM

Deze verkoop omvat werken van alle voorkomende
componisten van vóór 1900 tot heden, voor alle
soorten muziekinstrumenten of orkesten ongeacht
welke samenstelling, verder pracht

COLLECTIE BOEKWERKEN

over MUZIEKLEER en GESCHIEDENIS, COMPONIS-
TEN en MUSICI, collectie fraaie meest klassieke
GRAMOFOONPLATEN, BLOKFLUITEN, METRO-
NOME's, PLATENKOFFERS enz.

PUBLIEKE VERKOPING
van de INVENTARISSEN

van WINKEL- KANTOOR- en MAGAZIJNEN enz.
zal op nader te bepalen datum in December a.s.
plaats vinden.



RADIO EN TELEVISIE
WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR VaJekundige en snelle

REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

Prachtige Jongensschoenen voor lage prijzen
brengt PRESBURG te kust en te keur. Oersterk kwaliteitswerk. Nieuwste
kleuren. Moderne leesten. Degelijke afwerking. Voortreffelijke pasvorm.

BIJZONDERE MNBIEDING !
Prachtige, sterke Jon-

gensschoen van prima rund-
box. Met dikke, onvcrwoest-
bare rubberzooi, 'n Echte
schoolsclioen. In bruin of
zwart.
Maten: l 32-35 9.95
31 .. 8.95136-40 10.95

Robuste Jongensschoen van
prima rundieder met ge-
prent Ieder-inzet. Dikke,
ijzersterke vorm-rubberzool.
In bruin of zwart.
Maten: 132-35 11.95
31 .. 10.95136-40 12.95

^..Sportieve Jongensmolière
van mooi schorsieder. Oer-
sterke vorm-rubberzool. In
de modekleuren palissander
of groen.
Maten: l 32-35 12.95
"31 .. 11.95 | 36-40 14.95

Iets buitengewoons. Fraaie
Jongensmolière van eerste
kwaliteit schorsieder of glad
leder. In de nieuwste kleu-
ren. Slank model op moder-
ne Italiaanse leest. Maten:
32-35 13.95 l 36-40 14.95

Fa. H. van Staveren

Grote Houtstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM - AIKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM - AMERSFOORT - UTRECHT- ARNHEM - NIIMEGEN - BREDA - GRONINGEN

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

Brei nu S!
Met onze superieure breiwol maakt

u de mooiste mode-creaties!
En hoe lang hebt u plezier van zo'n
charmant, zelfgemaakt kledingstuk!
U kunt bij ons kiezen uit een grote
sortering wolsoorten in de nieuwste

modetinten.

GRATIS BREIPATRONEN!'

De Wolbaai
Haltestraat 12a - Telefoon 2099

Het Wonder van Zandvoort
DE GOEDKOOPSTE ZAAK

Speelgoederen
Alle bekende merken o.a. Monti en Mon-
tino bouwstenen, Jumbospelen, Dinky Toys
enz. enz.
Tornado-, Brabantia- en Boldoot-artikelen
Sola Luxe en Huishoudelijke artikelen.
SWALUESTRAAT 9 — TELEFOON 2418

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

SPECIALE TVEEKEND-RECLAME
750 gram schouderkarbonaden 3,00
750 gram ribkarbonaden 3,25
500 gram lende entre-cote 3,25
Voor de boterham:
150 gram lever 0,95
150 gram rosbief 1,00
150 gram frikando 1,00
150 gram pekelvlees 0,75
150 gram. gebraden gehakt 0,55
150 gram ham 0,85
250 gram gekookte worst 0.85
l ons ham met l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85
Ook voorradig Ie kwaliteit braadkuikens

en kippenpoulet

Hebt u bedrijfskleding nodig?
Wij hebben een grote keuze, o.a. bakkers-
kleding, koksmutsen, sloffen en broeken,
overalls in wit, khaki en blauw. Gesorteerd
in herenoverhemden, dames dusters. Ook
voor de schoonmaak glasgordijnen, keu-
kenvallen, matjes enz. bij het van ouds
bekende adres:

A. van der Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360

Belangrijke
TELEFOONN LTMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 ,JDe Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Ger-tenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Erkende R utorijschool „Zandvoort"
The -beckestraat 17 - Telefoon 3283

V E R H U U R VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken

Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

AVOJMP011
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 3 NOVEMBER t.m.
ZONDAG 5 NOVEMBER, aanvang 8 uur

Trevor Howard - Dorothy Dandridge - Ed-
mund Purdom

Voetstappen
in de nacht

Een nacht vol wurgende spanning! Ademloos
wordt u meegesleept in een maalstroom van ge-
beurtenissen. 14 jaar.

MAANDAG 6 en DINSDAG 7 NOVEMBER,
aanvang 8 uur

James Garner - Edmond O'Brien

Overval in de Pacific
Het spannende en romantische verhaal van een
gevaarvolle spionnage-opdracht!
In cinemascope en kleuren. 14 jaar.

WOENSDAG 8 NOVEMBER en
DONDERDAG 9 NOVEMBER, aanvang 8 uur

Gary Cooper - Maria Schell

De boom
der gehangenen

Een spannend verhaal uit de gouddelverswereld.
Toegang 18 jaar. In kleuren

ZONDAGMIDDAG 5 NOVEMBER, 2.30 uur
Een familieprogramma voor alle leeftijden

Abbott en Castello
als loodgieters

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenbuxg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

HEUSER
Telefoon 2653

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Vo oxtdurende
schoonheids-
behandcling
is voordeliger

ABONNEMENT
voor 10 behandelingen
15% korting.
BEAUTY PARLOUR

Ans Nanninga
Kostverlorenstr. 64
Telefoon 2179

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Voor de zaterdagavond
'n heerlijke slagroomcaketaart
en 6 goudbruine cokesmacronen

f 1,90
f 0,90

Vraagt onze verkopers naar zo'n heerlijk

rozijnen of krentenbrood
Het smaakt als cake maar u betaalt de prijs van brood!

Seizoen 1961-1962
Zo juist ontvangen:
PHILIPS TELEVISIE-MEUBEL, 59 cm beeld
uitgebreid met UHF kanalenkiezer.
PHILIPS TELEVISIE tsfelmodellen,
eveneens uitgebreid met UHF kanalenkiezer
PHILIPS TELEVISIE de meest moderne modellen.

48 cm beeld vanaf ƒ 745,—
59 cm beeld vanaf ƒ 895,—

PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse een kwali-
teitsprodukt, moderne vormgeving vanaf ƒ 228,—.
PHILIPS DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN,
prachtig van toon, vanaf ƒ 98,—, uitgebreid met
visserijband en aansluiting voor gramofoon ƒ 248,-
ITw oude radio of televisie heeft inruilwaaxde
Bezoekt met ons de grote toonzaal in Haarlem. Wij
brengen u gratis uit en thuis.

Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. —

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST Jt • £!• Jt Jui J\ Jf» XX JL
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534, Zandvoort

,3a
ivrouwj

,'ÊEN ÉCHTE
WDERSE/

van Nederlands bekendstefebnkanb

BROEK

sla wat in/
ÖRATIS B!3 ONZECASSA'S
dekoninö opdebaverzakj
een vouwblaifTneb Interessante Inhoud
PROVIANDEREN KOST NIETS/

;i*u kuis Je tójfaen b3 onvevwachfe
visite. oPow/revens alvaa-o
tespafôn vooK Uw volgende \

KAAS «k,

OYOMALTINE ^5

SLAOLIE uib^lo 1.05

ROOMBOTERinElr9

MARGAWNEkbel?9

POEDERKOFFIEM1P

CARAMELS

Mimummmmimunimmnuiiimiiiiiimiiimiiuiinmimiiiraiiiiiiiiiun
ï E>UIEDEREFlE56gg.Carfeta|
\ BROUWtRD ̂ O l
1 BIERGLAS £*&* j

fntfebtand \%ieh l
luxe güvoeymg g

-„LEKKEK" en houcH" l
ikyaag beWvasl—g

iuununiumiuunuiuumuuviiiumiiiumiiiuiiuumuiminniiiiiiïn

I ^FIGUUR.
® VERMICELLI

VACUUMKOFFIE 1̂ 9

Delmont&KOFFiEtn>b&.S^
f AMOFfeK METOF ,̂ CIVwlil/Llf O 20NotRsu»terr;?

VARKENSVLEES
voo/de bofe/Viam-rtfet-oP-maGaiorô
oPdlkke plakken omfëfcökien/

, PROEFBUK.200qr.59
| VIERK. BUK.34CV.80

OBtettttv:LrTERE)UKf l

EIERr
DOR3ES

Stuks
déétvct
,WOND
'PIEISTER.

WOENSDAGKOOPJES
l POND8ROW&EONEM 3QJ
l oMj&Uo?to*g&et(,NLeuv<jmtF!

POT POEDERKDFFIB 9<?
PAK, HOTELKOFF1E Itö
POrftoZEBCTTEUlArl 73 3 SCHOOLSCHRIFTEN 2S

^GLOEILAMPEN 69
CLOSE.TPLAN1CJE. J2ô

5i

DIRK VAN DEN BROEK l
IN 2ANDVOORT: KERKSTR.19 J

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wij 11011 Gil
ZEESTRAAT 44
KERKSTRAAT 9

- TELEFOON 2254
- TELEFOON 2150



•t . v-
62e jaargang no. 86 — Verschijnt dinsdags en vrijdags.

i> * *
Opgericht in 1900 DINSDAG 7 NOVEMBER 1961

ZAND VOO RTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 523344.'
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
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FOUT IN TIJDREKENING
maakt jaar 26 seconden langer * .

Het jaar 1961 begint zo langzamerhand afscheid te nemen.
In vrijwel iedere woning in Nederland steekt het nieuwe jaar voorzichtig de neus
door de brievenbus, als de postbode er de grote gele enveloppe doorschuift, waarin
gewoonlijk de nieuwe jaarindeling, in de vorm van een kalender, wordt verzonden.
Als de kalender wordt uitgepakt verblijven onze gedachten misschien een ogenblik
bij de schenker en waarschijnlijk gaan wij ook nog even vluchtig na of de verander-
lijke feestdagen in het nieuwe jaar nog wat gunstig vallen, maar verder reikt on-
ze belangstelling meestal niet.
Ter begeleiding'van de „kalender-lawine", die jaarlijks over onze hoofden wordt uit-
gestort, volgt hier de geschiedenis tyan dit reeds meer dan tweeduizend jaar oude,
voor onze samenleving onontbeerlijke hulpmiddel.

De naam „kalender" is afgeleid van het
latijnse woord „Calare" (roepen).

Bij de Romeinen was het gewoonte, dat
het begin van iedere maand door de pries-
ters werd uitgeroepen om ieder, die daar-
mee te maken had, er van op de hoogte te
stellen dat de dag, waarop de interesten
moesten worden verrekend, was aange-
broken.

De Romeinse kalender kende aanvanke-
lijk slechts tien maanden, waarvan Mar-
tius (onze maand Maart), zo genoemd
naar de oorlogsgod Mars, de eerste was.

De overige maanden, Aprilis, Malus, Ju-
nius, Quintilis, Sextilis, September, Octo-
ber, November en December.

Malus en Junius hadden respectievelijk
haar namen te danken aan de godin van
de ontwikkeling van de aarde door na-
tuurlijke vruchtbaarheid, Maia, en de
schutsgodin der Romeinse vrouwen, Juno.
De andere namen gaven eenvoudig de
plaats van de maand in het geheel aan,
zoals: de tweede, de vijfde, enz.

De verdeling van het jaar in dagen, we-
ken en maanden is afhankelijk van de be-
weging van de aarde, de zon en de maan.
Ook de Romeinen hielden daar al rekening
mee,~maar-dit -kon- toch- niet- beletten -dat
er nogal wat fouten werden gemaakt.

Ten tijde van Julius Caesar hadden deze
fouten zo'n omvang aangenomen, dat er
een chaotische toestand was ontstaan. Ju-
lius gaf daarom opdracht de tijdrekening
te herzien. Men neemt aan, dat deze op-
dracht werd uitgevoerd door Numa Pom-
pilius, die er de naam Juliaanse tijdreke-
ning aan- gaf.

Pompilius bracht het aantal maanden
van 10 op 12 door er Januaris (afgeleid
Van Janus, de god van de vrede en be-
schermer van poorten en deuren) en Fe-
bruaris (genoemd naar de god van de on-
derwereld Februus) aan toe te voegen.

Omdat Julius Caesar in de vijfde maand
geboren was verving hij de naam Quinti-
lis door Julius.

Keizer Augustus legde op zijn beurt
beslag op de maand Sextilis, omdat hij
in deze maand consul was geworden en
vele overwinningen had geboekt.

In 46 v. Chr. liet Julius Caesar zijn tijd-
rekening ingaan. Twee jaren daarna werd
hij vermoord.

De nieuwe tijdrekening bleek wel een
grote verbetering, maar foutloos was zij
zeker niet.

Men kende drie jaren van 365 dagen, tel-
kens gevolgd door één jaar v'an 366 dagen.
Gemiddeld was het Juliaanse jaar 365 da-
gen en zes uren en dus ruim elf minuten te
lang. Deze fout werd uiteraard steeds gro-
ter en in de zestiende eeuw was zij dan
ook al uitgegroeid tot twaalf volle dagen.

In 1582 vond Paus Gregorius X3H, dat
het zo niet langer kon doorgaan. Hij her-
stelde de juiste tijd door kort en goed te
bepalen, dat 5 oktober van dat jaar tevens

Wereldspaaxweek
De wereldspaarweek die van 25 t.m. 31
oktober werd gehouden heeft een enorm
bezoek te zien gegeven aan de Nutsspaar-
bank Haarlem en haar bijkantoren.

Het aantal inleggingen was ongeveer
tweemaal zo groot als normaal en bedroeg
niet minder dan 12061, terwijl 391 nieuwe
spaarders werden ingeschreven.

Gedurende de maand oktober bedroegen
de inleggingen ƒ 4.306.131,— en de terug-
betalingen ƒ 3.977.354,— zodat het spaar-
saldo ƒ 328.777,— beliep.

Het spaartegoed bereikt hiermede een
totaal bedrag van ƒ 80.636.900,—.

In de afgelopen maand werden voorts
1242 nieuwe spaarders ingeschreven, waar-
mede, het aantal inleggers steeg tot
103.468.

Het spaartegoed bij de Nutsspaarbank
Zandvoort steeg tot een bedrag van
ƒ 3.985.275,—, terwijl het aantal spaarders
een totaal van 3705 bereikte.

15 oktober zou zijn en elk vierde jaar een
schrikkeljaar, met uitzondering van de
eeuwjaren, die niet door vierhonderd deel-
baar zijn.

Met deze Gregoriaanse tijd werken wij
tot op de huidige dag. Ook nu moeten wij
echter rekening houden met een kleine
fout: ons jaar is nog 26 seconden te lang.

Indien deze tijdrekening gehandhaafd
blijft, zullen dus onze nazaten in een verre
toekomst weer eens een dag moeten over-
slaan om „bij de tijd" te geraken.

Het is echter heel goed mogelijk, dat
het zover niet komt, want spitse geesten
zijn en blijven bezig met het ontwerpen
van nieuwe tijdrekeningen.

Een tiental jaren geleden circuleerde in
de pers het bericht dat er een nieuwe Uno-
wereldkalender op komst was. Volgens dit
nieuwe systeem zou het jaar worden ver-
deeld in vier kwartalen van elk 91 dagen.
De eerste dag van elk kwartaal zal dan
steeds een zondag zijn.

Doordat aarde, zon en maan hun loop
zelfs niet door de Uno zullen laten be-
invloeden, zal er dus ieder jaar één dag
overblijven. Dit wordt Werelddag, die aan
het einde van het jaar zal vallen, geen da-
tum krijgt, en, .waarop iedereen vrij zal zijn.
Hetzelfde geldt voor Schrikkeljaardag, die
eenmaal in de vier jaren, na 30 juni, zal
vallen.

Wij hebben na de eerste publicaties niets
meer-over deze Unokalender gehoord.

Vindt het plan ooit doorgang, dan zal
men ;steeds met één kalender toekunnen.
Iedereen zal altijd op dezelfde dag jarig
zijn en de liefhebbers van een „lange"
kerst komen volledig aan hun trek. De
kerstdagen zullen steeds op maandag en
dinsdag vallen.

KLAPROOSDAG
Op en omstreeks zaterdag 11 november is
het weer Klaproosdag!

Deze actie heeft in de loop der jaren,
ook in onze gemeente, gelukkig reeds zulk
een vertrouwde klank gekregen, dat o.i.
slechts met een kort woord van aanbeve-
ling kan worden volstaan. " ̂

Wij mogen u daarvoor *in- herinnering
brengen, dat deze Klaprqosdag wordt ge-
organiseerd door het Nederlands Oorlogs-
graven Comité.

Dit comité spant zich in het mogelijk te
maken, dat ook het volgende jaar weer
verschillende nabestaanden van de gedu-
rende de laatste oorlogsjaren in ons land
gesneuvelde militairen uit o.m. Engeland,
Amerika, Canada, Polen, het graf van hun
vader, man, zoon of broer kunnen bezoe-
ken.

Wij behoeven het zeker niet te verhelen,
dat voor dit sympathieke en lofwaardige
doel veel geld nodig is!

Wie draagt daarin nu niet gaarne bij,
mede als bewijs van dankbaarheid aan die
duizenden militairen, die vielen voor onze
kostelijke vrijheid?

Wij vertrouwen dan ook, dat de Zand-
voortse bevolking evenals voorheen, ook
nu weer zal tonen bereid te zijn het ge-
stelde doel te steunen met een ruime gift!

Het plaatselijk comité,
C. Slegers, Dr. Kuyperstraat 3, voorzit-
ter, telefoon 4001
P. Brune, Westerparkstraat 27, secre-
taris, telefoon 2546
P. van der Mije, Mam. van St. Aldegon-
destraat 10, penningmeester, tel. 2650.

Vergadering ABVA
De plaatselijke afdeling van de Alge-

mene Bond van Ambtenaren vergadert
woensdag 15 november a.s. in „Ons Ge-
bouw". De agenda vermeldt o.m. verkie-
zing van een plaatsvervangend lid voor
de dienstcommissie van Publieke Werken
in de vacature-P. Hoenderdos. De heer K.
Paap stelt zich niet herkiesbaar.

Districtsbestuufder "de heer Disselkoen
spreekt na het huishoudelijke gedeelte
over het onderwerp „Salarispositie van het
overheidspersoneel". Na de pauze zal mej.
E. Bakels lichtbeelden vertonen over „Oud
Zandvoort".

Puzzelrit MCZ
Zondag 12 november organiseert de mo-

torclub „Zandvoort" een puzzelrit over
een traject van ongeveer 60 km. Start om
13 uur bij „De la course".

Wat ons bedreigt

800 ATOOMGELEERDEN
doen beroep op politici

Meer dan 800 atoomgeleerden uit twintig landen (waaronder de Verenigde Staten en
de Sowjet-Unie) hebben een petitie gezonden aan de regeringsleiders van de Grote
Vier, waarin zij aandringen op een vreedzame regeling van de geschillen tussen
de grote politieke blokken.

In de petitie, geadresseerd aan de rege-
ringsleiders van Frankrijk, Engeland,
Amerika en de Sowjet Unie, wordt gezegd
dat deze kernfysici geloven dat een
nieuwe oorlog onvermijdelijk een atoom-
oorlog zou worden en dat de voor-
delen van een zogenaamde militaire over-
winning in geen geval de duur en de om-
van van nucleaire verwoesting zouden
rechtvaardigen.

De ondertekenaars doen een beroep op
„de verantwoordelijke mensen in alle lan-
den, welke ook hun politieke opvattingen
zijn", te eisen dat hun regeringen, in het
bijzonder die van de grote mogendheden,
gaan onderhandelen om de huidige geschil-
len, met name inzake Berlijn, op te lossen
en een overeenkomst te sluiten tot ontwa-
pening en tot stopzetting van alle kern-
proeven'.

De twintig landen waaruit de onderte-
kenaars afkomstig zijn, zijn: Oostenrijk,
België, Bulgarije, Tsjechoslowakije, Eire,
de Duitse Bondsrepubliek, de Duitse De-
mocratische Republiek, Frankrijk, Hon-
garije, Israël, Italië, Japan, Joegoslavië,
Nederland, Noorwegen, Polen, Zwitser-
land, Het Verenigd Koninkrijk, de Ver-
enigde Staten en de Sowjet-Unie.

Uit de Sowjet-Unie ondertekenden onder
meer professor I. E. Tamm (Nobelprijs-
winnaer) en dr. Bruno Pontecorvo, de naar
het Sowjetblok overgelopen Britse atoom-
geleerde; uit Amerika professor A. Pais;
uit Frankrijk prof. L. Leprince-Ringuet en
uit Engeland prof. C. F. Powell, eveneens
Nobelprijswinnaar.

De Nederlandse namen onder de peti-
tie zijn de volgende: P. Boskam. 'H.
Brinkman, P. M. Endt, H. J. Groenewold,
P. C. Gugelot, F. J. de Heer, J. Hilge-
voord, A. M. Hoogenboom, N. M. Hugen-
holtz, W. J. Huiskamp, N. G. van Kam-
pen, J. Kistemaker, J. C. Kluyver, B. R.
A. Nijboer, G. J. Nijgh, P. J. Pasma, O. J.
Poppema, H. Postma, L. H. Tlu Rietjens,
Th. W. RUijgrok, Ph. B. Smith, M. J.
Steenland, H. A. Tolhoek, A. E. de Vries,

en aaldig.
Maar als Sinterklaas niet Jcomt ......

Vrienden, op m'n. woord van eer, ifc vind keerd, want één der heren beweerde
de dames en de heren bijzonder geschikt, dat de voorzitter „Bianco" had gezegd en
Zo nu en dan zit ik wel eens in m'n dat Arend opdracht kreeg de witte ver-
oude .vertrouwde hoek van de publieke tri- mouth — in plaats van koffie — binnen
bune — waar het verboden is met gedek- te brengen. Nou, die kwam niet en meneer
ten hoofde te vertoeven — en dan valt het Blanco bleef onvindbaar,
me telkens weer op met hoeveel gevoel En dan die grappige discussies over de
voor humor zij zich door de vrij dorre gevraagde ƒ 250 voor het Sinterklaas-In-
kost van de gemeentelijke wissewasjes tochtcomité! Mijnheer Van der Werf f zei
heenwerken. Ik zeg wel: vrij dorre kost. niet meer in Sinterklaas te geloven en
Nou .ja, soms zit er wel eens een pikant mevr. Mol-van Bellen verbaasde zich er
smaakje aan. En soms is het grappig, over dat het comité zo weinig populair
Zonder meer, heel grappig. was dat het niet eens kans zag een kwart

De benoemingen bijvoorbeeld zijn bijna mille bij elkaar te trommelen. Dat was
altijd leuk. Dan komt de goudvissenkom bitter opgemerkt vrienden. Wij kunnen
op tafel en dan moet Arend van Duijn, Sinterklaas natuurlijk niet in de kou la-
de briefjes van de raadsleden opha- ten staan. Dat is duidelijk. En als het On-
len. De voorzitter geeft uitvoerige instruc- derwijzers-Sinterklaascomité wel ƒ 500,—
ties omtrent de wijze van stemmen en als krijgt, wil het mij voorkomen dat de da-
er gestemd is, blijken er de vreemdste mes en de heren met twee maten aan 't
dingen te zijn gebeurd. Laatst werd er meten zijn. En dat met de 5e december in
gestemd over een lid van de. zus-en-zo- zicht!
commissie. Zijn er natuurlijk altijd raads-
leden, die zogeheten „blanco" stemmen.
Als de briefjes door Arend zijn opgehaald,
deponeert hij de glazen kom op de tafel
voor het college en leest de voorzitter de
namen voor, die er op staan. Simpeler kan
het niet. Als er „blanco' gestemd is — en
dat gebeurd als er niks op een bepaald
briefje staat — zegt de voorzitter: „Blan-
co" om vervolgens verder te gaan met de
namen. Kunt u me volgen? Kijk, dat gaat
zo: Voorzitter vouwt de briefjes een voor
een open en leest voor wat er op staat:
Jansen, Jansen, Klaassen, Jansen, Janssen,,
blanco (dan staat er geen naam op), Jan-
sen, enz. Maar de laatste keer zei de voor-
zitter opeens midden tussen de namen:
„Blanco staat er op!" Iemand had dus
blanco op z'n briefje geschreven. Iedereen
in het rond kijken, wie toch die meneer
Blanco wel kon zijn. De perstribune ver-
stond het trouwens nog een beetje ver- Méé naar Spanje.

Wethouder Kerkman merkte tijdens de
Nicolaas-intocht-discussie op, dat de
intocht van Sinterklaas naast het leuke,
ook een commercieel doel had. In feite is
dat wel zo, maar men zegt dat niet in het
openbaar! Ik geloof dat mijnheer Kerk-
man van het jaar z'n schoen maar niet
onder de schouw moet zetten. Maar ach-
teraf wil 't er toch niet bij me in dat de
Zeer eerbiedwaardige heer Kapoen zich zal
laten afschrikken door 't van iedere mild-
heid gespeende gebaar van de dames en
heren. Hij zal komen. En die luttele ƒ 250
komen er ook wel! Want de fondsen,
waar de Goede Sint uit put, zijn schier
onuitputtelijk.

Toen was er nog een aardig gesprekje
over de uitbreiding van een parkeerter-
rein nabij de Brederodestraat. Iedereen
begon plotseling te praten over de Zuid-
boulevard en het op deze fraaie prome-
nade rustende parkeerverbod gedurende
het seizoen. De heer Van der Werff en
Breure traden er zelfs voor in het strijd-
perk. De eerste merkte op dat de Zuid-
boulevardbewoners bijna allemaal ver-
huurden of in het buitenland zaten tijdens
het seizoen en dan geen last hadden van
het parkeerverbod, maar mijnheer Breu-
re haastte zich te antwoorden dat het par-
keren aan de zuidboulevard hem nooit had
gehinderd. En dat geloof ik, vrienden. Het
zou mij ook niet hinderen als ik daar
woonde. Zo'n forse rij auto's houdt een
hele hoop wind tegen. Ofschoon ze niet in
staat waren de wind tegen te houden, die
mijnheer Koning van voren kreeg, toen
hij weer wat wilde zeggen over de zuid-
boulevard en de voorzitter hem toeriep:
Nou wil ik het woord zuidboulevard niet
meer horen, mijnheer Koning!

En dat was wel de beste oplossing. Er-
gens moet er een rem zijn op de discus-
sies, want anders dreigt men tot in den
treure door te gaan, zelfs over onderwer-
pen, die niet op de agenda staan.

Even nog een laatste bekentenis: ik heb
in m'n hoek zitten grinniken, maar de da-
mes en de heren hebben mijn hart gesto-
len!

BARTJE

H. de Waard, A. H. Wapstra, A. van der
Woude, S. A. Wouthuysen.

Luchtxeuzen radio-aktief
Een lichte toeneming van de radio-aktivi-
teit, speciaal op het voorgedeelte van de
vleugels en in de motoren van DC 8-toe-
stellen is gedurende de afgelopen. maan-
den geconstateerd, zo heeft een woordvoer-
der van de K.L.M, verklaard.

Enige maanden geleden is op grond van
een betrekkelijk zeer kleine toeneming van
de radio-aktiviteit op de hoogvliegende
toestellen besloten een dagelijkse controle
met Geigertellers te laten uitvoeren. Bij de-
ze controle is een lichte niet belangrijke
verhoging geconstateerd. Binnen in de toe-
stellen is geen enkele afwijking gevonden.

Na overleg met 't T.N.O. en de arbeids-
inspectie is echter aan de monteurs,
die belast zijn met het onderhoud en de
reparatie van de toestellen, het advies ge-
geven vaker de handen zorgvuldig te was-
sen.

Hier staat uw brief

Vraagtekens achter
zebra-discussies
Naar aanleiding van hetgeen de voorzit-
ter in de jongste raadsvergadering mee-
deelde over de verdwijning van de zebra's
op de Zandvoortselaan, ter -hoogte van
„Het Huis in de Duinen" en de „Bodaan-
stichting", wil ik nog het volgende opmer-
ken.

In het algemeen is het zo, dat op debat-
ten in de Raad achteraf niet in de krant
gereageerd wordt, behoudens redaktioneel
commentaar, maar het wil ondergetekende
voorkomen, dat in dit speciale geval op
die goede regel - een uitzondering mag
worden gemaakt.

Er is tien mille gespendeerd voor de
zebra's, heeft de voorzitter gezegd. Maar
wat zegt dat? Wij zijn immers gewend
met miljoenen te rekenen en dan rijst hier
de vraag: hoe zijn die tien mille besteed?
Om zebra's op te ruimen? Ik heb verno-
men dat de oversteekplaatsen o.a. bij
Kostverloren en aan het einde van de Zee-
straat verdwenen zijn. Dat heb ik niet
persoonlijk kunnen contateren. In elk ge-
val is het geld aan de Zandvoortselaan al
heel slecht en volkomen in strijd met de
verkeersveiligheid, besteed.

Juist omdat de Nederlandse automobi-
list in het algemeen onbehoorlijk rijdt en
weinig egards heeft voor de voetgangers,
juist daarom zijn de zebra's, voor be-
scherming van de laatsten, van zo grote
betekenis. En juist daarom is de verdwij-
ning van de zebra's bij „Het Huis in de
Duinen" en de „Bodaanstichting" zo bij-
zonder ongelukkig.

Er zijn vele bejaarden die alvorens over
te steken — ondergetekende meent tot hen
te behoren — zich terdege vergewissen,
of de weg van links en rechts veilig is.
Maar er zijn ook anderen en zeker niet al-
leen bejaarden. Voor de „overstekers" bij
„Het huis" komt daar de omstandigheid
bij, dat auto's met grote vaart door de
bocht van de Dr. Gerkestraat-Zandvoort-
selaan komen. Zo is de weg nog vrij en
zo snellen de auto's over de zebra's. Op-
heffing van de zebra ter plaatse verhoogt
de veiligheid van de voetganger echter
niet, maar verslechtert die, doordat de
„benzine-piraten" nu geen vaart meer min-
deren en doorrijden.

Tijdelijke opheffing wellicht? Hoe lang
duurt dat „tijdelijke" en wie bepaalt dat?
Moet misschien het percentage van het
aantal slachtoffers de doorslag geven?

Maar er is nog een belangrijke factor:
de opvoedkundige waarde van de zebra.
Juist voor de piraten in het verkeer is het
noodzakelijk, dat zij gedwongen worden
beleefdheid jegens hun mede-verkeersdeel-
nemer — de voetganger — te betrachten.
Het is volkomen in strijd met de geest
van de nieuwe verkeersregeling, wan-
neer een paar zebra's verdwijnen.

Bij „Het Huis in de Duinen" en de „Bo-
daanstlchting" behoren daarom de over-
steekplaatsen gehandhaafd te worden.

RUGAART.

P.S. Hoewel alle waardering voor de goede
bedoeling, schrijver solliciteert niet naar
de betrekking van verkeersbrigadier.
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Lichte seizoenstijging
van werkloosheid

De geregistreerde arbeidsreserve van mannen steeg gedurende oktober van 21.574
tot 22.996. De bezetting van aanvullende werken daalde verder tot 1207. Het aantal
ingeschreven werklozen steeg van 20.262 tot 21.789.

Het voor seizoen gecorrigeerde cijfer
van de geregistreerde arbeidsreserve daal-
de van 37.000 tot 63.000, hetgeen een onder-
breking betekent in de opgaande bewe-
ging die de trend van de geregistreerde ar-
beidsreserve sedert maart kenmerkt.

Het aantal openstaande aanvragen van
mannen daalde verder van 86.738 tot
81.692.

De stijging van de geregistreerde ar-
beidsreserve vond voornamelijk plaats bij
het Horeca-personeel, de bouwvakarbet-
ders, de landarbeiders en de losse arbei-
ders. Deze stijging moet worden toege-
schreven aan het seizoen.

De daling van het aantal openstaande
aanvragen kwam behalve in de seizoen-
gevoelige bedrijven ook voor bij de be-
drijfsklassen metaalnijverheid, chemische
nijverheid en kantoor; hier lag de oorzaak
van de vraagdaling bij de bemiddeling van
een laatste groep jeugdigen, die dit jaar
hun opleiding beëindigden.

Dankzij het gunstige weer in september
konden in die maand de oogstwerkzaam-
heden in de landbouw met minder extra
arbeidskrachten dan in andere jaren wor-
den uitgevoerd, zodat er bij het grotendeels
aflopen van deze werkzaamheden in okto-
ber ook minder arbeidskrachten vrij kwa-
men. Hierin moet de oorzaak gezocht wor-
den voor de geringe daling van de werk-
loosheid in september en de eveneens ge-
ringe stijging van de werkloosheid in de
afgelopen maand.

De seizoen- en structuurwerkloosheid
namen enigszins toe als gevolg van de ver-
minderde seizoenwerkgelegenheid. De wrij-
vingswerkloosheid daalde onder meer door
bemiddeling van een aantal jeugdigen die

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de maand
november luidt als volgt:
1. J. Hoogendijk 5867 p.; 2. mevr. Koper
5423 p.; 3. A. Kerkman 5119 p; 4. mevr.
van Norden 5069 p.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
De weergoden mogen dan zondagmiddag
goedgunstig de zon over Zandvoort heb-
ben laten schijnen, voor de sport was het
in de meeste gevallen al te laat. Een groot
aantal wedstrijden werd afgelast en de
Zandvoortse Hockeyclub heeft het terrein
Duintjesveld een rustig weekeinde gegund.
Zaterdag werden er drie jeugdwedstrijden
gespeeld, zondag was Duintjesveld alleen
omstuwd door 't rumoer van de Belgische
automobilisten die over het circuit snel-
den.

De uitslagen van de jeugdwedstrijden
van zaterdag luiden:

Jongens c-Strawberries f 3-0
Meisjes a-Alliance b 12-2
Meisjes e-Strawberries f 2-2

Alle andere jeugdwedstrijden en de se-
niorwedstrijderi van zondag werden afge-
last.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de eerste wedstrijd van de tweede

competitie staat in de A-lijn het koppel
Peen-Stor met 59.26 % op de eerste plaats,
gevolgd door het koppel Mulder Smid-Not-
terman met 56.48 %.

In de B-liin heeft het dameskoppel
Plugge-Zürcher met 55.95 % de leiding,
tweede is het dameskoppel Berrier-Hagen
met 55.36 %. In de C-lijn staat de fam. v.
Straaten met 58.93 %. bovenaan, gevolgd
door drie koppels met een gelijk percen-
tage 57.14 %.

In de D-li.-jn wordt de eerste nlaats in-
genomen door het dameskoppel Stor-Wel-
ler met 55.95 %. Tweede is het dameskop-
pel Berkhout-Crok met 55.36 %.

Daar kunt u heen
Monopole

Maandag 6 en dinsdag 7 nov., 8 uur: film
„Overval in de Pacific".

Woensdag 8 en donderdag 9 nov., 8 uur:
film. „De boom der gehangenen",.

Stadsschouwburg
Zaterdag 11 en zondag 12 nov., 8 uur:

Toneelgroep Theater met „Meneer To-
paze".

Maandag 13 nov., 8 uur: Haagse Comedie
met „Bittere honing".

Woensdag 15 nov., 8 uur: Nederlands
Danstheater.

Vrijdag 17 nov., 8 uur: Nederlandse Co-
medie met „De getatoueerde roos".

do afgelopen maanden hun schoolopleiding
beëindigden.

De situatie op de arbeidsmarkt in cij-
fers ziet er als volgt uit:

, eind sept.eind okt.

Werkloze mannen 20.262 21.789
(waarvan op sociale werk-

. voorzieningsobjecten) (8.494) (8,827)
Op aanv. werken werkz. 1.312 1.207

Geregistreerde arbeidsres. 21.574
Werkloze vrouwen 5.255

(waarvan op sociale werk-
voorzieningsobjecten) (671

Openstaande aanvragen:
mannen 86.738
vrouwen 41.414

22.996
4.985

(724)

81.692
39.560

ANWB vraagt onderzoek
De ANWB heeft de directeur-generaal
van de rijkswaterstaat een--, plan voorgè-
legd om te komen tot een stichting1, die tot
taak heeft systematisch; diepgaande
wetenschappelijke onderzoekingen te .ver-
richten op het gebied van de verkeersvei-
ligheid in ons land..

De ANWB heeft dit plan uitgewerkt op
verzoek van de minister van verkeer -en
waterstaat, nadat de bond in 1960 een uit-
voerig schrijven tot de bewindsman had
gericht, waarin, gezien de 'toenemende on-
veiligheid op de weg, met klem werd aan-
gedrongen op wetenschappelijk onderzoek
naar de oorzaak van verkeersongevallen
en naar de gedragingen van de gemiddel-
de weggebruiker.

Het definitieve plan behelst de oprlch-
ting van een mogelijk te noemen „Stich-
ting Wetenschappelijk Onderzoek, Ver-
keersveiligheid", die een onafhankelijke
status heeft. Het werk van de. weten-
schappelijke medewerkers van deze stich-
ting zal onder supervisie staan van een
groep vooraanstaande personen uit over-
heids- en particuliere kring.

Minder tentkampeerders
in 1961

De Algemene Nederlanse Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer (ANW) heeft aan
de' hand van een groot aantal steekproe-
ven in de gehele toeristische sector ge-
tracht zich een beeld te vormen omtrent
het toeristenverkeer naar en in ons land
in'het afgelopen seizoen. Ten aanzien van
het bezoek van buitenlanders is uit dit on-
derzoek gebleken, dat hierin in 'het al-
gemeen geen noemenswaardige vermeer-
dering ten opzichte van 1960 optrad. Het
bezoek van Amerikanen nam af, hetgeen
vermoedelijk valt toe te schrijven aan de
politieke spanningen, aan een verhoogde
voorkeur voor het doorbrengen van de va-
kantie in eigen -land en aan het ontbreken
van grote, spectaculaire evenementen in
Europa, zoals bijvoorbeeld de Olympische
Spelen in 1960. Op het buitenlands dagbe-
zoek in het bijzonder hadden de ongun-
stige weersomstandigheden een nadelige
invloed.

Het binnenlands toernee liet wat de
meeste soorten accommodatieverblijven be-
tre'ft in het geheel genomen een lichte
stijging ten opzichte van vorig jaar zien.
In het aantal tentkampeerders viel een
teruggang te constateren; daarentegen

100 miljoen VN-hulp
Vierenzeventig leden van de Verenigde
Naties hebben toegezegd een bedrag van
97.685.00tf* dollar beschikbaar te stellen
voor hulpverlening aan ontwikkelingsge-
bieden. Men verwacht dat het totaal —
dertig landen hebben hun toezegging nog
niet gedaan — de 100 miljoen dollar te
boven zal gaan, tegen 90 miljoen dollar
vorig jaar. De directeur van het speciale
fonds van de V.N., Paul Hoffman, heeft
echter meegedeeld dat een bedrag van 150
miljoen voor het speciale fonds en hetpro-
gramma voor technische bijstand tezamen
beslist noodzakelijk is. De Verenigde Sta-
ten zijn bereid hun bijdrage van veertig
tot zestig miljoen dollar te vergroten, op
voorwaarde dat het Amerikaanse aandeel
niet meer dan veertig procent van het to-
taal bedraagt.

De Nederlandse regering heeft voor '62
een bijdrage van 5.400.600 gulden aan het
uitgebreide V.N.-programma voor tech-
nische bijstand toegezegd, alsmede een
bedrag van 9.272.400 gulden voor het spe-
ciale fonds. Deze bedragen zullen in vol-
ledig converteerbare
worden gesteld.

valuta beschikbaar

Meer radioaktiviteit
De gemiddelde waarde van de totale

bèta-activiteit in de lucht (gemeten zes
uur na het einde van de monsterneming)
nam enigszins toe .Jten opzichte van de
daaraan voorafgaande week (gemiddelde
waarde 27-10 t/m 3—11: 10 pc/m3, resp.
20-10 t/m 26-10.: 7i/2 pc/m3).

Deze toeneming wordt beïnvloed door
de hoge waarden, gemeten over het afge-
lopen etmaal (20 pc/m3). Mogelijkerwijs
is deze verhoging het gevolg van de zware
kernexplosie op 23-10 (30 megatonbom).

Het moet uitgesloten worden geacht, dat
de radioatieve splijtingsprodukten afkom-
stig zijn van de 50 megatonbom op 30 okt.

De hoeveelheid totale bèta-activiteit,
welke met de regen op de bodem terecht
kwam, nam als gevolg van de geringe re-
genval af (3,9 mc/km2 per dag tegenover
10 mc/km2 per dag gedurende de vooraf-
gaande week). De berekende specifieke
activiteit van de neerslag bleef vrijwel ge-
lijk.

Zoals in het vorige wekelijkse bericht
werd uiteengezet zijn de gemeten activi-
teiten in lucht nog aanzienlijk beneden een
waarde, welke als toelaatbaar gedurende
een lange periode kan worden beschouwd.

bleef de stijging van het aantal caravan-
kampeerders zich voortzetten. ,-Het slechte
weer verhinderde niet, dat het bezoek aan
de kust zeer groot was. Voor het overige
had het een verschuiving van de belang-
stelling van de 'openluchtrecreatie- en at-
trakiebedrijven buiten de bevolkingscen-
tra naar de culturele instellingen en de
amusementsbedrijven in de steden tot ge-
volg.

Het gebrek aan medewerking om tot
vakantiespreiding te komen was er oor-
zaak van, dat in het voor- en naseizoen
de bezetting van vele loglesbedrijven ma-
tig was.

Vergaderkalender nov.-december
8 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,

koffie-uurtje, rest. Kiefer.
8 november NW-Bestuurdersbond Zand-

voort, Ontwikkelihgsavond, Ons Gebouw
Brugstraat 17. -

ü november — Comhi. huish. en gezinsv.l.,
afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis.

10 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, excursie naar de Hoge
Veluwe.

11 november — Toneelver. „Sandevoerde,
toneeluitvoering in Zomerlust.

14 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

14 november — Fotokring „Zandvooit",
lezing, Gemeenschapshuis.

15 november — Alg. Bond van Ambtena-
ren, bijeenkomst en
Gebouw".

filmavond, „Ons

16 november Stichting Cult. kring n't Helm
Filmavond, Monopole.

J.2 november — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, kienmiddag,. Gemeenschapshuis.

23 november Hum. Verbond, Gemeenschap
Zandvoort, Lezing-, ,-,Het huis in de Dui-
nen".

24 november — Ned. Chr. Vrouwenbond,
lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk.

28 november — Fotokring „Zandvoort",
collectie kleurendia's, Gemeenschaps-
huis.

l december — Ned. Ver. v. Huisvrouwer.,
afd. Zandvoort, schouwburgmiddag.
11 december — Stichting culturele kring

't Helm, Het Ned,. Kamerkoor oj.v. Fe-
lix de Nobel

12, 13 en 14 december — Zandvoortse ope-
rette-vereniging, operette-uitvoering in
Monopole.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, koffieuurtje bij Kiefer.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, Zweedse Kerstmiddag

door mevr. A. Smit-Dorien in het Ge-
meenschapshuis om 2 uur.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding

Informatieb ure
keer, kiosk Raadhuisplein.

2345 Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,JRinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gevtenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

P

Aangeb. A'dam: ben.huis,
4 k,, bad, gr. tuin, schuur,
plaats, huur ƒ 17,25 p.w.
Gevr. te-Zandv. kl. woning,
mag oud zijn. Br. nr. 8604
bur. Zandv, Cour.

WÖNINGRUIL
Vlaardingen-Zandvoort
Aangeb. vrij ben.huis m.
gr. achtert., 3 krs en keuk.
Huur ƒ 10 p.w. Gevr. Zand-
voort soortgel, huis. Hoge-
re huur geen bezw. Br. nr.
8603 bur. Z. Crt.

TE KOOP: lits-jumeaux,
Philips-radio, groot dres-
soir, grote hang-legkast,
Excelsior stofzuiger, olie-
haard m. vat enz. v. Ton-
geren, H. Heijermansweg 11.

Te koop: STOFZUIGER,
sleemodel in pr. st. Burg.
Engelbertsstr. 13 zw., teie-
foon 3262.

Gevr. per l jan. 1962 voor
2 mnd geheel inger. HUIS
of APART, voor verlofg.
gezin (4 pers). Br. nr.8602
bur. Z. Crt.

TE KOOP: l „Riant" hete
luchtkachel m. nw. onderpl.;
l twee-pers, opklapbed m.
omb. (boekenk.) m. 3-delig
verenmatr.; l twee-pers,
led. m. spiraal, alles in z.g.
st. Telefoon 2721.

Gevr. Nette WERKSTER,
v.g-.g-.v. v. 2 ocht. of midd.
of l dag p.w. Mevr. Reijn-
ders, Zuidboulevard 71.

Mevr. Versteege, Hogeweg
35, zoekt HULP voor iede-
re morgen van 8.30-12 uur.

BIJVERDIENSTEN voor
de feestdagen. Onze hulp is
ziek. Wie helpt voorlopig
de maand nov. ? Bijv. 2 x
i.d. week 's morgens ot
's middags. Mevr. Prins,
Julianaweg 19, tel. 4306
na 8 uur 's avonds.

T Y P E W E R K gevraagd.
Br. nr. 8601 bur. Z. Crt.

RIETMEUBELBEDRIJF
C. v.d. LUYT, Duinweg 33,
Noordwijk, tel. 2756. Het
adres voor strandstoelen,
ook 2 pers., terrasstoelen
en rotanmeubelen.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel.. 3283

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

BEHANGEN EN
STOFFEREN

F. C. HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterdag 11 en zondag
12 nov., 8 uur

Toneelgroep Theater
Meneer Topaze

Maandag 13 nov., 8 uur
Haagsche Comedie
Bittere honing

Woensd. 15 nov., 8.15 u.
Nederlands
Danstheater

o.l.v. Hans van Manen

Vrijdag 17 nov., 8 uur
Nederlandse Comedie
De getatoueerde

roos
Pr.: f 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. TeL na 12 u.

Slagerij La Viande
KLEINE KROCHT l

Rundvlees reclame
tot zaterdag
500 gr. rosbief en lende

2,80
500 gr. magere lappen 2,60
l kg magere lappen... 5,—
500 gr. riblappen 2,40
l kg riblappen 4,50
500 gr. doorr. lappen 1,98
l kg doorr. lappen.... 3,50
500 gram gehakt 1,68
500 gram hachévlees 1,98
500 gr. vark.vlees v.a. 1,88

Vet gemest kalfsvlees
PAARDENVLEES

100 gr. Bief stuk 0,60
100 gr. Haas 0,70
Zie verder, de prijzen in de
gekoelde vitrine.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
SSeestraat 62, telefoon 2263

FAMILIE
DRUKWERK
Gertenbachs Drukkerij

Bij Colpitt
Technische apparatenfabriek, Hogeweg 35,

•••'•..' • - ia plaats voor

GOEDE BANKWERKERS
en een DRAAIER' • . *
Sollicitaties aan de fabriek of telefonisch 2455.

In onze supermarkt hebben wij nog plaats
voor een

ACCURAAT MEISJE
(leeftijd 16-18 jaar)
om opgeleid te worden tot cassière.

Sollicitaties aan D. v.d. Broek, Kerkstraat 19,
telefoon 3643.

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant
^^ •
^"Verschijnt 2 x per week
f DUS actueel
• Objectief-kritisch
•" Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het groot-
ste deel van het Zandvoortse '
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneert U dan NU!

*De Zandvoortse Courant
Telefoon 2135

GratisbijDESPAR
If.-jÜS) guldens, waar u mee

kunt doen, wat u wilt!

* Dubbel zegels bij SPAR-thee!

KAMPIOEN roodmerk, 100 gram 90-36 Zegels

SPARTHEE royal quality, 100 gram 108-44 Zegels

SPARTHEE groenmerk. 100 gram 8O-32

Dubbel SparzegelSf dat komt van pas!

CUSTARD dubbel pak 60 - 24 zegels gratis

SCHUURPOEDER grote bus 42 - 1 6 zegels gratis

CHOC.HAG.EL puur. zso gram 80 - 32 zegels gratis

CHOC.HAGEL melk, 250 gram 85 - 34 zegels gratis

AARDBEIEN blikje 65 - 26 zegels gratis

AMANDELSPEKULAAS pak 76 - 30 zegels gratis

EREPRIJS voor -verse vleeswaren!

Boe re n metworst extra, 1 oo gr. van 55 voor 46-10%

| * Gestoomd gehakt blik v»n 1 24 voer 99-io%

Voor SINT NICOLAAS!

Speelgoedsnoep 200 gram 49-io%

FondantborStplOat 200 gram van 54 vóór 49-10%

KruidllOOtjes 250 gram 49-10%

5. chocoladefiguren 29-io%

5 sigaren/wortelen 2 5 -10%

3 schoenletters 98-iö%

j * 2 blikken SPERZIEBONEN van H 72 voor l 47-10%

2 ,1 f* i^ n Jt .Kif A *» ' ranie .landwljn «« m «T
Henen CARANSAC . van 396 voor 357-10%

Zondagskoekje mef 70% korting!

MonOCO'S 2SO gram 65-10%

Zoete stengels 200 gram 68-10%

2>akje van 50 voor 44-10%

•ff Onbeperkt houdbaar

WERKELIJK VOORDEEL - 10°
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ZANDYODRTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zand voort

Gemeentebegroting 1968

TEKORT WERD MINDER
maar zal begroting 1963 nadelig beïnvloeden

Het oorspronkelijke begrotingstekort voor het dienstjaar 1962 dat was geraamd op
ƒ 375.817,72 is teruggebracht tot ƒ 126.207,72. Dit heeft het college van b. en w. deze
week aan de raadsleden meegedeeld.
Deze vermindering van het begrotingstekort is te danken aan een hogere uitkering
door het rijk uit het gemeentefonds. Oorspronkelijk was deze uitkering geraamd óp
ƒ 45,- per inwoner, de gemeente krijgt echter ƒ 6 per inwoner meer in het komen-
de jaar.

In vergelijking met 't aanvankelijke beeld
van de begroting vinden b. en w. dit een
verheugend resultaat, maar zij verhelen
zich niet dat de1 financiële perspectieven
voor de naaste toekomst er weinig roos-
kleurig uitzien. De rioolbelasting (zie het
raadsv. op pag. 2) dient n.l. niet alleen tot
dekking van de kosten van de riolering,
maar is mede bedoeld als een bijdrage in
de kosten van de exploitatie der rioolwa-l
terzuiveringsinstallatie. Dit object zal de
gemeente in de nabije toekomst op een
bedrag van ƒ 375.000 per jaar komen te
staan.

Door de raming in de begroting '62 van
het volle bedrag van de opbrengst der
rioolbelasting, terwijl daarnaast de volle-
dige exploitatiekosten van de in aanbouw
zijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie nog
niet in deze besrrotine1 werden verwerkt,
vertoont de begroting 1962 een geflatteerd
beeld, waardoor de begroting 1963 aan-
zienlijk nadelig zal worden beïnvloed door
de exploitatiekosten van deze installatie.

Wat het voorzieningspeil van Zandvoort
betreft menen b. en -w. dat nog niet die
hoogte is bereikt, welke in het algemeen
belang noodzakelijk moet worden geacht,
mede gezien in het licht van de taak van
Zandvoort als recreatie-oord, zowel natio-
naal als internationaal. In dit verband
noemt het college het ontbreken van een
aan minimale eisen voldoende brandweer-
garage, de verouderde remise van de
dienst van publieke werken en de onvol-
doende capaciteit van de toegangswegen
naar Zandvoort.

Voorts wijst het college van b. en w.
op het ontbreken van een behoorlijk ge-
outilleerd gezondheidshuis, het ruimtege-
brek in het raadhuis, de noodzakelijke sa-
nering van de.oude dorpskern en de bouw
van een nieuw politiebureau, hetgeen ech-
ter ernstige financiële konsekwenties met
zich brengt.

Daar het vast staat dat een gemeente,
welke een poging wil doen om van ver-
groting 'van haar uitkering uit het ge-
meentefonds te profiteren, goed beslagen
ten ijs moet komen, menen b. en w., dat
Zandvoort thans reeds aanspraak kan ma-
ken op toepassing van het desbetreffende
artikel en derhalve een gedocumenteerd
verzoekschrift van deze strekking tot de
ministers van Binnenlandse zaken en Fi-
nanciën dient te richten, waarbij verwezen
wordt naar het rapport van het centraal
bureau voor verificatie en. financiële ad-
viezen' der Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, inzake een vergelijkend be-
grotingsonderzöek met andere gemeenten.

B. en w. stellen daarom voor een ver-
zoek aan genoemde ministers te richten
waarin er de nadruk op dient te worden
gelegd, dat bij eventuele toekenning van
een verdere subjectieve verhoging van de
uitkeringen uit het gemeentefonds, reke-
ning moet worden gehouden met het feit,

Bijeenkomst ZBB
De Zandvoortse Bestuurdersbond organi-
seerde woensdagavond in Ons Gebouw een
bijeenkomst, waarin de heer P. C. Bomas,
districtsbestuurder van de Alg. Ned. Me-
taalbewerkersbond, 'sprak over de proble-
men rond de arbeidsmarkt.

Als werkzoekenden stonden op l juni
j.l. 28.000 personen ingeschreven, zei de
heer Bomans, terwijl 140.000 werknemers
werden gevraagd. Het is opmerkelijk, zei
spreker, dat de groei van de beroepsbe-
volking sterk achterblijft bij de groei van
de totale bevolking, namelijk 7 tegen 18%.
In 12 jaar tijd is de beroepsbevolking van
40 tot 37% teruggelopen. Het aantal werk-
zoekenden kan thans als volgt worden in-
gedeeld: wrijvingswerkloosheid, structuur-
werkloosheid en werkloosheid ;onder inva-
liden.
De belangrijkste verschuivingen in het ar-
beidsproces doen zich voor .in de agra-
rische sector (van 19 tot 11 %), huis-
houdelijke beroepen (ook van 19 naar
11%); in de ^nijverheid daarentegen een
stijging van 35 naar 41% en in de overige
takken (o.m. de overheid) van 20 naar
21%. Het aantal hoofdarbeiders stijgt
snel, het aantal handarbeiders slechts
langzaam. Bij de heersende overspanning
op de arbeidsmarkt spelen de zwarte lo-
nen een belangrijke rol, evenals het ron-
selen van arbeiders, de pendeldiensten en
de buitenlandse arbeidskrachten.

Uitvoerig besprak de heer Bomas deze
problemen aan de hand van cijfermate-
riaal.

Na de pauze beantwoordde de spreker
verschillende vragen.

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

dat het in 't geval van de gemeente Zand-
voortgaat om een'gemeente , die door haar
bijzondere functie een uitgaven-structuur
bezit, die bij benadering meer in overeen-
stemming is met die van een gemeente
van globaal 24.000 inwoners, dan van
18.000 inwoners.

Tenslotte wijzen b. en w. er nog op, dat
het invoeren van een rioolbelasting, de in-
komsten der gemeente met ongeveer
ƒ 96.6000,- • zullen doen toenemen. Naast
de naar raming van ƒ 165.120,— hogere
inkomsten uit het gemeentefonds, kunnen
de inkomsten met het aan de aanhef ge-
noemde bedrag worden verminderd, na af-
trek van enkele posten, die hoger moesten
worden geraamd.

Agenda
voor de openbare vergadering van de raad
der gemeente Zandvoort op dinsdag 14
november des namiddags 8 uur.
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, ontslae-en. p.nz.
4. Aankoop blote eigendom perceel Kost-

verlorenstraat 14.
5. Onbewoonbaarverklaring woning Sme-

destraat 5.
6. Belegging van gelden.
7. Herstel muren r.k. kleuterschool.
8. Aanschaffing verduisteringsgordijnen

t.b.v. de dr. Albert Plesmanschool.
9. Wijziging kindertoelageverordening enz.

10. Overdracht kadastraal perceel sectie C
no. 5737 aan het r.k. kerkbestuur.

11. Vaststelling uitbreidingsplan-Zuid,
12. Verlenging sluitingsuur winkels enz.

i.v.m. het Sint Nicolaasfeest.
13. Behandeling begrotingen voor 1962.
14. Invoering van een rioolbelasting.
15. Rondvraag.

Burgerlijke Stand
3 november-9 november 1961

Ondertrouwd: Johannes Martinus Maria
van Lierop en Dina Hendrika Maria War-
merdam; Dirk Adrianus van Leeuwen en
Antje Christina Kiefer.

Gehuwd: Wouter Hobé en Marie Corneli
Dorsman; Antonius Johannes Eland en
Anna Elizabeth va'n Keulen.

Geboren buiten de gemeente: Thomas
Rimmer, z.v. Th. H. van der Meulen en
van P. H. Okkinga; Michiel Heinrich, z.v.
M. P. S. Rügebregt en van T. J. Hofland.

Varen in de ruimte
in toestand van gewichtloosheid

In het Engelse medische tijdschrift „British Medical Journal" van eind augustus
1961 is een artikel gepubliceerd over de fysiologische reacties van een der eerste
ruimtereizigers: de Russische majoor Titof. Vergeleken met de schaarse inlichtingen
verschaft door Gagarin op een persconferentie in Londen, schrijft het orgaan, waren
de mededelingen van Titof op een soortgelijke bijeenkomst in Moskou werkelijk iri-
formatief.

Aan het artikel in het tijdschrift ont-
.lenen ' wij het volgende:

De zuurstof in de cabine van de kosmo-
naut kwam met 25—27% niet ver boven
de normale 21% en dat hoefde ook niet,
want men deed de nogal verrassende me-
dedeling, dat de lucht op een normale at-
mosferische druk werd gehouden: verras-
send gezien de grote verscheidenheid vat.
druk die men in het verleden heeft geop-
perd, voornamelijk in verband met de ver-
meende moeilijkheden om een volledig
luchtdichte cabine te maken.

De temperatuur van Titofs cabine heeft,
naar meegedeeld werd gevarieerd van 12
tot 22 graden Celsius en de relatieve voch-
tigheid van 55 tot 75%.

De hoeveelheid koolzuur in de atmosfeer
van de cabine schommelde tussen 0,25 en
0,4%, zei Titof. Ofschoon dit ongeveer
tien maal de normale hoeveelheid is, wordt
het algemeen aanvaard als een veilige
grens; de stijging tot die grens werd
waarschijnlijk -toegestaan om het gewicht
van het koolzuurgas absorptie-mechanisme
laag te houden, waaruit dit ook bestaan
heeft.

Misschien is de fysiologisch meest waar-
devolle les
king, dat

van Titofs vlucht de ontdek-
gewichtloosheid kan worden

doorstaan voor een periode van meer dan
24 uur (men kan moeilijk spreken van
een dag en een nacht, want voor Titof
is de zon zeventien keer opgegaan). Het
permanente gevoel van te vallen, dat zo-
velen hebben voorspeld, werd samengebald
in een korte indruk bij het begin van de
gewichtloosheid, dat hij op zijn hoofd
stond, maar binnen enkele seconden, zei
Titof, werden zijn indrukken weer „nor-
maal", zozeer zelfs .dat hij toen hij naar
buiten keek en de aardbol boven zich zag,
hij zich een moment afvroeg hoe die bol
op zijn p'aats bleef.

De typische „bemande satelliet", zoals
die tenslotte is ontworpen door astronau-
tische ingenieurs, is een grote wiel-achtige
constructie, die draaiende wordt gehouden
om voor de bewoners een centrifugale
kracht te verkrijgen als vervanging van
de zwaartekracht. Maar er is reeds op ge-
wezen, dat elke rotatie van het hoofd
rondom een andere as dan die van het
vaartuig, verwarrende impulsen teweeg zal
brengen. Het ruimteschip van Titof ro-
teerde waarschijnlijk niet, daar hij zijn
hoogte kon reerelen. Dat moest wel omdat
hij de raket naar voren moest brengen al-
vorens hij ging afremmen voor de daling;
maar hij gewaagde van een onaangenaam
gevoel als hij snelle bewegingen maakte
met zijn hoofd.

Was dit dan een voorbeeld van de wer-
king van de wet van Weber-Flechner ?
Volgens deze registreren de zenuwen een
verandering in de kracht van een prikkel
niet overeenkomstig de feitelijke verande-
ring, maar overeenkomstig de relatieve
verandering.

Waarschijnlijker is, dat, als het hoofd
bewogen wordt onder invloed van een nor-
male zwaartekracht, de gehoorsteentjes
in de evenwichtsorganen van het binnen-
oor verplaatst worden in een richting sa-
mengesteld uit de zwaartekracht en de
vertraging ten gevolge van de hoofdbewe-
ging. De ogen, welker onwillekeurige be-
wegingen gecontroleerd worden door net
binnenoor, hebben eeleerd de hoofdbewe-
gingen waarvan de gehoorsteentjes hen
op de hoogte hebben gesteld, automatisch
te compenseren. Bij het ontbreken van de
zwaartekracht echter is de richting van
verplaatsing van de gehoorsteentjes alleen
het gevolg van de vertraging, waardoor

een onjuiste informatie wordt doorgegeven
aan • de ogen. Niettemin hebben passagiers
die onlangs in een vliegtuig gedurende 20
seconden aan gewichtloosheid werden on-
derworpen, bemerkt dat zij hun hoofd kón-
den schudden en knikken zonder kwalijke
effecten. Het kan dus een kwestie zijn
van persoonlijke gesteldheid hoe men in
de toestand van gewichtloosheid reageert.

De „Hygiënische voorzieningen" functi-
oneerden goed, volgens majoor Titof en er
was geen reuk — de lucht leek zelfs zui-
verder dan op de aarde. Zijn eetlust was
echter gering en hij schrijft dit toe aan de
combinatie van gewichtloosheid en nervo-
siteit, niet aan de tandpasta-achtige vorm
van zijn voedsel. Hij „perste" een. maal-
tijd in om 13.30 uur. drie en een half uur
na zijn vertrek en om 6.30 uur, waarna
hij ging slapen. Volgens schema zou hij
slapen tot 23 uur 's nachts, gedurende zijn
7e tot 12e omwenteling om de aarde, maar
nadat hij meer dan eens wakker was ge-
worden, versliep hij zich 35 minuten, zon-
der dat hij, naar zijn zeggen, droomde.
Zijn vermogen om zo goed" te slapen bij
het ontbreken van de zwaartekracht blijkt
in tegenspraak met de bevinding bij een
experiment in de V.S., waarbij een proef-
persoon eerst 48 uur lang van zijn slaap
werd beroofd, toen opsteea- in een vlieg-
tuig en korte tijd aan gewichtloosheid
werd blootgesteld. Toen hij in 't vliegtuig
op een bed werd gelegd, viel hij onmiddel-
lijk in slaap, maar ontwaakte bij het be-
gin van de gewichtlopsheid, met een ge-
voel alsof zijn ledematen „van hem van-
daan dreven". Wel was het ook hier weer
meer het plotseling verdwijnen van .het
gewicht dan de voortduring van de ge-
wichtloosheid, dat een gevoel veroorzaakte
dat wel wat lijkt op dat van Titof, toen
hij op zijn hoofd leek te gaan staan. Wat
die extra 35 minuten slaap in strijd met
het tijdschema betreft, kan men het al-
leen maar eens zijn..met de wetenschaps-
man Calder, dat hier sprake, was van
„grootscheepse indolentie; in de kostbaar-
ste wagon-lit die ooit gemaakt is, pikte
de flegmatieke Titof een extra oceaan en
continent slaap".

Opbrengst anti-honger-actie
De in het kader van 'de landelijke anti-
honger-actie onder auspiciën van de NO-
VIB in Zandvoort gehouden collecte heeft
't fraaie bedrag van ƒ 1093,69 opgebracht.
Hierbij is niet inbeereoen een door de be-
woners van „Het Huis in de Dumeu"
spontaan georganiseerde actie, welke nog
niet geheel is afgesloten en waarvan net
resultaat alsnog bekend zal worden ge-
maakt.

Het werkcomité brengt dank aan allen,
die aan het tot standkomen van dit re-
sultaat hebben meegewerkt, in het bij-
zonder klasse 3b van de Wim Gertenbach-
school, die ƒ 867,69 bijeen collecteerde.

Het comité spreekt gaarne de verwach-
ting uit dat hiermee een jaarlijkse tra-
ditie is geschapen tussen de Wim" Gerten-
bachschool en de anti-honger-actie.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w.

november
12
13
14
15
16
17

5.46
6.25
7.11
8.09
.9.23
10.53

18 -.-

1.—
2.—
2.30
3.30
4.30
6.—
7.30

18.01
18.45
19.34
20.40
22.06
23.38
12.13

l.w.

13.30
14.30
15.—
16.—
17.30
19.—-
20.—

strand
berijdbaar
9.30-16.00

10.30-16.30
11.00-17.30
12.00-18.30
13.30-20.00
15.00-21.30
3.30-10.00

Twee.

Verleden week zijn twee rebellen overleden. De publicist Alexander
Cohen, een Nederlander die Fransman werd, stierf in zijn tweede
vaderland op 97-jarige leeftijd. James Thurber, tekenaar van car-
toons en schrijver van korte verhalen, stierf op 66-jarige leeftijd na
een operatie in een New Yorks hospitaal.
De rebellen worden schaars.

De rebellie van de publicist, journalist en pamflettist, Alexander Cohen, was zintui-
gelijk. Hij kon er eenvoudig niet buiten. Cohen attaqueerde de overheid, de admini-
stratie, de militaire instanties, de regent, de burger en de marxist.
Wat hem scheidde van de querulant was zijn menselijke waardigheid. Een waardig-
heid die met esprit en zwier was geladen. Voor een ogenschijnlijk strikt persoonlijke
en nietige kwestie kon hij jarenlang strijden. Hij won het schijnbaar hopeloze ge-
vecht met de autoriteiten, omdat hij de strijd voor eigen rekening voerde, terwijl zij
alleen bedacht waren op het behoud van hun autoriteit.
Alexander CoJien deed ons altijd denken aan een gezegde van Busken Huët „Vernuft
ontzondigd zich". Zo is hij ook gestorven. In een tehuis voor ouden van dagen van
de armenzusters te Toulon.

De rebellie van James Thurber is niet te vergelijken -met die van een Cohen. Zij
stammen uit twee verschillende werelden. Tussen hun persoon en temperament ligt
een oceaan.
Thurber toonde in zijn cartoons en korte verhalen het falen van de tussen-menselijke
verhoudingen. Het onvermogen van het individu zijn partner te verstaan. Thurber
revolteerde op een milde wijze tegen het menselijke tekort. Maar soms sneed hij diep
in onze kwaal. De kwaal waartegen ook Cohen streed.
Hieronder volgt een karakteristiek .van Alexander Cohen uit zijn „Een andersden-
kende" en een fabel van James Thurber.

„Ik zou wel eens willen weten welke overeenkomst er bestaat tussen het geëerbie-
digde hoofd van onzen gezegenden Staat en een Gorilla. Eilieve edelachtbare heeren,
mijn zoologische kennis strekt zich waarschijnlijk niet zoo ver uit als die van het
Openbaar Ministerie, maar toch meen ik mij te herinneren dat het apenras zich
hoofdzakelijk van Het genus homo onderscheidt, doordien de vertegenwoordigers van
het eerstgenoemde ras op vier handen lopen. Dit nu zag ik nooit van Willem III. En,
het Openbaar Ministerie f Behoort niet de Gorilla thuis in Afrika, het zwarte we-
relddeel, en ligt niet ons gezegend vaderland, waar volgens het populaire liedje,
ieder „vrij en blij" leeft, in Europa? Ik smeek het Openbaar Ministerie mijn geringe
zoölogische en geografische kennis ter hulp te komen Zag het ooit een Gorilla,
in een statiekoets zitten, met een koetsier op den bok die op een met goud omzet
rood, ja rood kleedje zat? Heeft het ooit gehoord dat men een aap in een paleis huis-
vestte, en dat men een paardenstal voor hem bouwde, die honderdduizende guldens
kostte, terwijl het volk omkwam in de bitterste ellende?*Deed een aap ooit zijn fees-
telijken intocht in een stad waar men dan sommen uitgaf aan jenever, om het ver-
knochte volk kunstmatig te begeesteren (huu! wat een germanisme) en tot alco-
holische liefdesbetuigingen te dwingen? Zag het ooit — doch waartoe méér? Het
zal overbodig zijn nog meer bewijzen bij te brengen om u te overtuigen, indien gij
er ooit aan getwijfeld mocht hebben, wat ik niet denk, dat een Gorilla geen koning en
allerminst onze nobele, uitstekende koning kan zijn. Door te beweren dat hij beledigd
zou kunnen zijn door den uitroep: „Weg met Gorilla!" beleedigt het Openbaar Minis-
terie zelf onzen vorst en van dat ogenblik af heb ik en heeft ieder het recht datzelfde
Openbaar Ministerie aan te klagen wegens majesteitschennis".

Alexander Cohen.

J5-e

In een maanloze nacht zat een oehoe op een tak van een eikenboom. Onder de eiken-
boom probeerden twee mollen ongemerkt voorbij te sluipen. Plotseling klonk een
schrille kreet door het gebladerte, „oe", krijste de oehoe.
„Wij", riepen de mollen verschrikt, want ze konden niet geloven dat een mens of eert
dier hen in het donker zou kunnen zien. „Du und du", schreeuwde de oehoe, die in
het Zwarte Woud was geboren.
De beide mollen schuivelden zo snel mogelijk weg en vertelden de dieren in het bos
wat hen was overkomen. De oehoe, zeiden de mollen, is groter en knapper dan één
van ons, want hij kan in het donker zien en iedere vraag beantwoorden die je hem
stelt. „Dat wil ik wel eens zien en horen",zei een ongelovige kraanvogel en hij bracht
de volgende nacht een bezoek aan de oehoe.
„Houd ik mijn mond open of toe", vroeg de kraanvogel. „Toe", antwoordde de
oehoe — en dat was juist. „Hoe luidt de naam van de Zuidafrikaanse antilope?"
vroeg de kraanvogel. „Gnoe", zei de oehoe — ook, dat was het goede antiooord.
Diep onder de indruk vertelde de kraanvogel aan de dieren dat de oehoe inderdaad
een voortreffelijk dier was, die in het donker kon zien en iedere vraag beantwoorden.

„Maar", vroeg een sceptische vos, „kan hij ook bij dag zien?".
Een veldmuis en een dwergpoedel stelden dezelfde vraag.
Zij werden met stenen bekogeld en het bos uitgejaagd: hoe durfden ze aan het
genie van de oehoe te twijfelen. Hierna zonden ze een afgevaardigde naar de oehoe
om hem te vragen hun leider te worden. „Gnoe', zei de oehoe.
Hij verscheen midden op de weg toen de zon felle stralen naar de aarde zond. De
oehoe liep heel langzaam en heel voorzichtig, hetgeen niet naliet de dieren te impo-
neren. Hij keek met grote starende ogen over zijn onderdanen heen, die rilden van
vreugde.
„Hij is de leider", gilde een grote legkip en de anderen riepen het na. „Hij is de
leider".
De dieren volgden de oehoe op zijn triomftocht door het bos. Wanneer de leider
struikelde — en dat gebeurde nogal eens — dan struikelden ze allemaal tot ze bont
en blauw zagen. Na veel vallen en opstaan bereikte de oehoe een grote verkeers-
weg en ging midden op de rijbaan lopen. De andere dieren volgden zijn voorbeeld.
Een valk, die als verkenner vooruit vloog, ontdekte een met stenen geladen vracht-
auto die met grote snelheid naderbij kwam. Hij waarschuwde de kraanvogel en de
kraanvogel waarschuwde de oehoe.
„Gevaar op de weg, oehoe", riep hij. „Gnoe", echode de oehoe. „Bent u niet bang",
vroeg de kraanvogel. ,foeh", antwoordde de oehoe onbezorgd, hij kon de vracht-
wagen immers niet zien.
„Hij is de leider", schreeuwden de dieren in koor en zij schreeuwden nog toen zij
en de oehoe onder de wielen van de vrachtwagen werden vermorzeld. Slechts een
paar dieren overleefden de ramp.
Moraal: Geloof maakt niet altijd zalig.

James Thurber
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Zandvoortmeeuwen
Uitslagen woensdag l november

Zandv.m. pupillen c-TTZB a 0-0
De overige wedstrijden gingen wegens

terreinafkeuring niet door.
Programma zaterdag 11 november:

Intimis-Zandvoortm. 15 u.
67 Haarlem adsp. e-Zandvooitm. c uitg.
71 EHS adsp. b-Zandv.m. d 15.15 u.
78 Zandv.m. adsp. e-Hillegom d 15 u.
89 Zandv.m. adsp. f-Haarlem g 15 u.

113 Zandv.m. adsp. g-HFC l 15 u.
133 Ken.land pupillen a-Zv.m. a 15.15 u.
Programma zondag 12 november:
U Stormvogels 5-Zandvoortm. 3 10 u.
20 EHS 3-Zandvoortm. 5 a.<to u.
30 Rippeida G-2andvoortm. 6 9.45 u.
48 VVB jun. a-Zandvoortm. a 9.45 u.
50 Zandvoortm. jun. b-HFC a 9.45 u.
52 Zandvoortm. adsp. c-HFC ta 9.45 u.
55 Zandvooitm. adsp. d-Schoten c 9 .45 u.

Piogramma woensdag 15 november:
DSS pupillen a-Zandvoortm. c 15 u.
Zandvoortm. pulillen c-Geel Wit a 15 u.
Zandvoortm. pupillen b-TYBB c 15 u.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Hopelijk zullen de weergoden de spoit-
heden dit weekeinde gunstiger gezind zijn
en hen m de gelegenheid stellen een nor-
maal programma af te werken.

Het eerste herenelftal speelt thuis een
bekerwedstujd tegen Pinoké 2, en moet
hier minstens een gelijk spel uit kunnen
halen. Heren 2 krijgt aan Strawberries
een harde dobber. ZHC heren 3 speelt uit
tegen Kraaien 4 en ZHC 4 moet van liet
bezoekende FIT 4 kunnen winnen. De
beide dameselftallen spelen thuis tegen
respectievelijk Pinoké 2 en Meisjes a. In
beide gevallen moet dat winst kunnen wor-
den.

Het wedstrijdprogramma voor zondag
12 november luidt:
Heren:

ZHC 1-Pinoké 2 (bekerwedstr.) 14.30 u.
ZHC 2-Strawberries 13 u.
Kraaien 4-ZHC 3
ZHC 4-FIT 4 11.30 u.

Dames: ZHC 1-Pinoké 2 13 u.
ZHC 2-Meisjes a 11 u.

Jeugdwedstrijden:
Meisjes c-Meisjes f 14.30 u.

Wedstrijden zaterdag 11 november:
Jeugdwedstrijden:

Jongens a-BMHC c 14 u.
Jongens b-Alliance c 15 u.
Jongens d-BMHC g 14 u.
Meisjes e-Scheybeek c lü u.
BDHC e-Meisies b
BDHC g-Meisjes d

Adspiranten:
Boxers-HBS b 14.15 u.
Strawberries-Wolven
Strawberries-Mecki's

Wedstrijden woensdag IS november:
Wolven-BMHC d 14.30 u.
Rood Wit-Konijntjes
Haasjes-Mecki's 14 u.

Zandvoortse Korfbalclub
Voor het komende weekeinde staat een
ontmoeting op het programma tussen
DSV 2-Zandvoort l en Oostjioek a-Zand-
voort a.

Tafeltennisclub „Shot"
Uitslagen:
Senioren:

Shot 1-DSB 2 4-6
Johez 2-Shot l 0-10
VTC 5-Shot 2 4-6
Shot 2-Hotac 5 6-4
TYBB 8-Shot 3 0-10

Junioren:
HBC 4-Shot 5 0-5
Shot 3-O. Zwart 2 4-1
Alliance 3-Shot 2 0-5
Alliance 4-Shot 3 2-3
Shot 4-HBC 2 0-5
Shot 5-VTC l 4-1
Shot 1-TYBB l 4-1
Shot 3-Togido 2 4-1
Shot 1-DHC l 3-2
Shot 2-Spinneweb 3 5-0

ID. AÜKEMA
v/h Cbcfkappcr M.S ..Oranje"

HAUTE COIFFURE

Permanent „Océan"
een soepele golving voor de nieuwe hjn ..ESPACE"

J. H. AUKEMA-ELFFERS
Schoonheidsspecialiste

APARTE SALON
HUIDPREPARATEN SANS SOUCIS

behandeling volgens afspraak

TRAMSTRAAT 11 - TELEFOON 2723

Gymnastiekvereniging O.S.S.
J.l. maandag 6 oktober hield de gymna-
stiekvereniging O.S.S. een buitengewone
ledenvergadering. Met algemene stemmen
ging men akkoord met een aanvraag voor
verlenging van de koninklijke goedkeu-
ring. Het gewijzigde reglement werd na
enkele aanvullingen en correcties even-
eens door de vergadering aanvaard.

Het beleid van. de technische leider, de
heer W. Ebing, werd hierna door de ver-
gadering uitvoerig besproken. De
vragen over zijn wijze van lesgeven, zo-
wel bij de jeugd als de ouderen, werden
tot volle teviedenheid beantwoord. Het
werd duidelijk dat de methode van de lei-
der geheel is ingesteld op de verbetering
van de lichamelijke conditie.

Overeengekomen werd ingaande 20 no-
vember a.s. de herenles te splitsen, waar-
bij vanaf half tien een afzonderlijke groep
gevormd zal worden door de ouderen, de
z.g. blijf-fit groep. De plannen voor de
jeugd zullen op een technische vergade-
ring nader worden uitgewerkt.

Daar de heer H. Akkerman in verband
met studie zijn voorzitterschap van de
volleybalcommissie moest neerleggen, werd
in zijn plaats de heer G, Brugman tot
voorzitter gekozen.

In de rondvraag werd kritiek geoefend
op het clubblad. Men wenste de inhoud be-
ter verzorgd te zien en te bevorderen dat
de verschijning op geregelde tijden plaats-
vindt.

K.J.C. Zandvoort
De stand in het jubileumtoernooi van KJC
Zandvoort ziet er als volgt uit: KJC Vier
Azen, Haarlem, 18899 p, 5 m.; KJC Vier
Azen B, Haarlem, 19878 p., 5 m,; KJC
Haarlem 2, 20974 p., 5 m., KJC Zandvoort
22275 p., 14 m.

*
Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
5e ronde voor het clubkampioenschap. No.
1. J.Nrjs; 2.3. v.d. Wolde; 3. H. de Muinck;
4. C. Terol.

Zaterdagmiddag van 3-5 uur zal een re-
ceptie worden gehouden.

Voorkom VERKOUDHEID

Als u z ich maar even ri l lerig of onpre t t ig voel t :

2 'ASPRO'5 ...

EEN RIOOLBELASTING
Voorstel van B. en W.

In het raadsvoorstel van 27 september
j.l. tot invoering van reinigingsrechten,
deelden b. en. w. reeds het standpunt mee,
dat de regering inneemt t.a.v. de sanering
van de gemeentefinanciën en met name bij
de beoordeling van de vraag of en in hoe-
verre de gemeente in aanmerking komt
voor een saneringsbijdrage in het kader
van de „Financiële Verhoudingswet 1960".

Dit standpunt houdt in dat de gemeente
zelf zoveel mogelijk zal moeten voorzien
in de middelen om het begrotingstekort
te dekken en dat in eerste instantie daar-
bij de vraag onder het oog zal moeten wor-
den gezien of de gemeente haar plaatse-
lijk belastinggebied ,tot het voorgeschre-
ven niveau heeft verhoogd.

Dit niveau wordt geacht nog niet te zijn
bereikt, indien het tekort aan algemene
dekkingsmiddelen mede veroorzaakt wordt
door de lasten wegens aanleg en exploitatie
van rioleringen en/of zuiveringsinstallaties
en nog geen rioolbelasting is ingevoerd ten
bedrage van. gemiddeld ƒ 25,— per aange-
sloten perceel.

Aan invoering van een rioolbelasting met
ingang van het jaar 1962 valt, zegt het
college, wil de gemeente de zo noodzake-
lijke saneringsbijdrage ontvangen, dus niet
meer te ontkomen.

Een rioolbelasting is een belasting welke

geheven wordt van de genothebbenden
krachtens zakelijk recht, zoals eigenaren,
erfpachters, vruchtgebruikers, enz. De op-
brengst dient een billijke bijdrage te ztjn
in de kosten, welke de gemeente maakt
voor de riolering eô de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie.

Wat het tarief betreft, zijn door het
Rijk, evenals ten aanzien van de straat-
belasting en de reinigingsrechten, meti be-
trekking tot de heffing van een rloolbelas-
ting bepaalde minimumnormen gesteld, zo-
als gezegd ƒ 25,— per aansluitbaar per-
ceel.

De totale opbrengst moet dan voor deze
gemeente liggen in de orde van grootte
van rond ƒ 95".000,—. '

Het komt het college niet noodzakelijk
voor om voor de rioolbelasting een spe-
ciale verordening in het leven te roepen.
Door haar karakter leent zij er zich uit-
stekend toe in de verordening op de straat-
belasting te worden opgenomen. Ook de
uitvoering kan met die der straatbelas-
ting worden gecombineerd. t

B. en W. stellen voor te besluiten tot het
invoeren van een rioolbelasting in deze ge-
meente en daartoe vast te stellen de „Ver-
ordening op de heffing en invordering
van een straat- en rioolbelasting in de
gemeente Zandvoort".

wij Willen
de eejite,'
wij roken

ROYAL l ROYAL l ROYAL
b.alf-zware; nalfizware lialf - zware

Vereniging vraagt leden
De Oranjevereniging zal — na langduri-
ge stagnatie door ziekte — in de komende
weken de inning van de contributie ter
hand nemen. De heer F. J. C. Terwee,
Vinkenstraat 18, heeft het penningmees-
terschap overgenomen van de heer W.
Blok, die om gezondheidsredenen zijn
functie moest neerleggen. De heer Blok
blijft als gewoon bestuurslid werkzaam.
Het bestuur doet gaarne een beroep op de
leden en donateurs contributies en donaties
bij eerste aanbieding van de kwitantie te
voldoen. Nieuw ingekomen inwoners van
onze gemeente en zij die tot nu toe geen
lid zijn, maar die het werk der Oranjever-
eniging mede willen ondersteunen, worden
beleefd verzocht zich als lid te melden bij
de' dames mevr. Hennis-Dorreboom, Van
Speijkstraat 15, tel. 2828, mevr. Lake-
mond, Frans Zwaanstraat 42c, tel. 3055 of
bij de heren F. W. Diemer, Weimarweg 6,
tel. 2689, L. Rijks, A. J. van der Moolen-
straat 2, tel. 4264 of F. J. C. Terwee, Vin-
kenstraat 18, tel. 3569.

Het bestuur rekent graag op aller me-
dewerking en zal liefst zo veel mogelijk
nieuwe leden noteren, mede met het oog
op1 het programma voor 1962, waarbij de
viering van het zilveren huwelijksfeest
van het koninKlijk paar in het middelpunt
zal staan.

Steeds meer stedelingen
voelen de behoefte om
bmten te gaan wonen.
In hun bovenhuisen dro-
men ze van koeien bij
de voordeur, van galop-
perende paarden en van
wuivend graan.

De droom werd werkelijkheid voor een
Amsterdammer. Hij vestigde zich in een
dorpje m het oosten van het land. Ik
woonde in dat dorpje en, ik zag ze komen.

Mijn moeder stuurde me er naar toe.
„Goa moar es kieken", zei se „het bunt

Amsterdammers".
Dat gaf me een schok. Amsterdammers,

zo had ik pas op school geleerd, wonen m
Amsterdam. En dat is de hoofdstad van
ons land. Br rijden trams en er wonen
bijna een miljoen mensen. Ik rende naar
ze toe.

Voor het hek van het huis bleef ik staan
kijken. Verhuizers liepen zwetend heen en
weer. Uit het huis kwam een jongen van
mijn leeftijd. Hij liep naar me toe en ging
vlak voor mij staan. Ik zag dat hij schoc-
nen droeg. De klompen brandden aan mijn
voeten.

„Wat mot jij hier!"
„Kieken", zei ik verlegen.
„Kie-ken", hij sprak het woord uit inet

't staccato van een schoolmeester, „praat
je moerstaal. Kai-ken moet je zeggen!"

Ik zweeg en keek hem aan, overdonderd
door de trefzekerheid waarmee hij poleini-
seerde.

„Is er een bioscoop?"
Ik schudde van nee.
„Een voetbalclub t"
Weer schudde ik van nee.
„Een zwembad?"
Ik schaamde me om weer te moeten

ontkennen. Graag was ik hem in het een
en< ander tegemoet gekomen!

„Wat is hier dan wél?"
„Niks", zei ik aarzelend.
Pas nu weet ik wat ik had moeten zeg-

gen: „Hier is alles. Hier is de aarde en de
loop der seizoenen.

De herfst —• de wolken worden barokke
gebouwen en in het bos ruik je de krui-
dige geur van de eikenbladeren.

De lente — op de akkers gooien de boe-
ren de aarde open, een stier rukt aan het
touw en loeit.

De zomer —- de lucht zet zich steunend
op de aarde, het koren trilt onder het pe-
wicht en de zon brandt nis Van Ct-ngh.

De winter — de hemel is hard als een
diamant. Je staat op de bevroren aarde en
je voelt dat alles wacht met ingehouden
adem".

Maar zoiets zeg je niet als jongen.
„Nee, niks", zei ik nog een keer.
„Wat een boerenknuppeldorp!"

Oefenwedstrijd
Zondagochtend speelt het eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen een oefenwedstrijd te-
gen het tweede elftal.

Feestavond M.C.Z.
De motorclub „Zandvoort" organiseert op
zaterdag 18 november een feestavond.

Mutaties in bestuur
In verband met net aftreden van de voor-
zitter en de secretaris van de Zandvoortse
Muziekkapel, de heren P. Schaap en A. J.
Hollenberg, zullen de bestuursfuncties
voorlopig worden waargenomen door de
heer J. Koper, voorzitter, de heer E. Keur,
secretaris en de heer F. Zwemmer, pen-
ningmeester. Laatstgenoemde had ook in
het vorige bestuur zitting als penning-
meester. Bij de eerstvolgende vergadering
van de kapel zal de verdeling van de func-
ties definitief worden vastgesteld.

Het voorlopig bestuur verzoekt de cor-
respondentie voor de Zandvoortse Muziek-
kapel te adresseren aan de waarnemend-
secretaris, Tolweg 19.

Vergaderkalender nov.-december
10 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,

afd. Zandvoort, excursie naar de Hoge
Veluwe. Mi

11 november — Toneelver. „Sandevoerde,
toneeluitvoering in Zomerlust.

14 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huis.

14 november — Fotokring „Zandvooit",
lezing, Gemeenschapshuis.

35 november — Alg. Bond van Ambtena-
ren, bijeenkomst en filmavond, „Ons
Gebouw".

16 november Stichting Cult. kring 't Helm
Filmavond, Monopole.

52 november — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, kienmiddag, Gemeenschapshuis.

23 november Hum. Verbond, Gemeenschap
Zandvoort, Lezing, „Het huis in de Dui-
nen".

24 november — Ned. Chr. Vrouwenbond,
lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk.

28 november — Fotokring „Zandvoort",
collectie kleurendia's, Gemeenschaps-
hula.

l december — Ned. Ver. v. Huisvrouwet-,
afd. Zandvoort, schouwburgmiddag.
11 december — Stichting culturele kring

't Helm, Het Ned. Kamerkoor o.l.v. Fe-
lix de Nobel

12, 13 en 14 december — Zandvoortse ope-
rette-vereniging, operette-uitvoering in
Monopole.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, koffieuurtje bij Kiefer.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, Zweedse Kerstmiddag

door mevr. A. Smit-Dorien in het Ge-
meenschapshuis om 2 uur.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek -

Romans: ,
Barlow - De patriotten.
Bristow - Celia Garth.
Van Marie Hubregtse - Bedreigd bestaan.
Williams - De fatale vlucht.
Chamales - Go naked in the world.
Maupassant - Mademoisselle Fifi.
Ontwikkelingslectuur
Eén weg blijft open; de Rode Kruis eon-

venties van Genève.
Van Bgeraat - De Belgische Ardennen en

Luxemburg. 1961.
De Graaf en Bakker - De mondige mens

tussen goed en kwaad; van Petrarca tot
' Sartre. 1961.
Kroniek van kunst en kuituur. 1960.
De Zwerver, 1960; maandblad voor de ken-

nis van natuur en heem.

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 10 t.m. maandag IS nov., 8 uur:
film „De bruiden van Draeuia".

Dinsdag H en woensdag 15 nov., 8 uur:
film „Uit de sloppen van Liverpool".

Donderdag 16 nov., S uur: film „La strada"
onder auspiciën van „'t Helm".

Zondagmiddag 12 nov., 2.30 uur: film „Uit
de brand ben je".

*
Stadsschouwburg

Zaterdag 11 en zondag 12 nov., 8 uur:
Toneelgroep Theater met „Meneer To-
paze".

Maandag IS nov., S uur: Haagse Comedie
met „Bittere honing".

Woensdag 15 nov., 8 uur: Nederlands
Danstheater.

Vrijdag 17 nov., 8 uur: Nederlandse Co-
medie met „De getatoueerde roos".

Mensen en zaken
* *

Zebra's in de' publiciteit.
Sedert de invoering van de nieuwe ver-
keerswetgeving in zake de oversteekplaat-
sen voor voetgangers, 'is er al zoveel ge-
zegd en geschreven over de snel naar een
.reputatie klimmende „zebrapaden", dat
men bijna kan spreken van een brandend
probleem, dat plotseling midden in de pu-
bliciteit is komen te staan.

Sommige meningen pleiten voor een ma>-
ximum aantal zebra's, andere daarentegen
zijn huiverig voor een te groot aantal. De
verkeerspolitie in de diverse Nederlandse
gemeenten heeft een diepgaande studie
gemaakt van dit facet in het moderne
verkeer. En in verschillende plaatsen zijn
de deskundigen, die zich met deze materie
bezig houden, tot de conclusie gekomen
dat een oversteekplaats in bepaalde om-
standigheden, gevaarlijker kan zijn dan
het ontbreken van dit zebrapad.

In onze eigen omgeving heeft zich dit
voorgedaan met de veelomstreden zebra's
bij het Huis in de Duinen en de Bodaan-
stichting.

Misschien — of wel zeker — is voor
beide meningen iets te zeggen.

Er zijn automobilisten, die veelal des
avonds en 's nachts op de weg vertoeven
en eenparig van oordeel zijn dat zebra-
paden in deze uren voor overstekende voet-
gangers een dodelijk gevaar Kunnen zijn.
Vooral in een voor de desbetreffende
chauffeur onbekende omgeving, geldt dit
dubbel. Het is gebeurd dat iemand over
een vrij drukke .verkeersweg rijdend bij
avond, plotseling in het licht van zijn kop-
lampen voetgangers zag oversteken. Zijn
snelheid op dat ogenblik was zodanig, dat
hij op de luttele honderd meter misschien,
die hem van de oversteekplaats scheidde,
zijn voertuig nauwelijks tot stilstand Icon
brengen. Toen pas zag hij, dat er een
zebrapad over de weg was aangebracht.
Een zebrapad, waar de in goed vertrou-
wen, zich beschermd wetende voetgangers,
gebruik van maakten.

De autobilist verklaarde 1nt»r dat —
wanneer hij op dat moment een tegenlig-
ger had gehad, er waarschijnlijk een do-
delijk ongeval zou hebben plaatsgevonden,
want dan had geen van beiden — door de
reflex van eikaars koBlamnen — de over-
stekende voetgangers gezien! , Juist bij
avond zijn zebra's op snelwegen' uitermate
gevaarlijk.

En als de overheid na rijp beraad en
zelfs nog bij wijze van proefneming tot
het besluit komt sommige oversteekpaden
te verwijderen, dan moet men niet direct
de gedachte hebben dat hier een veron-
achtzaming van de voetganger in schuilt.

Waar de meningen in lijnrechte tegen-
stelling tot elkaar staan, zou een gesprek
rond de tafel wellicht verhelderend wer-
ken.

Dus misschien zou deze figuur mogelijk
zijn: Een praatmiddag tussen het hoofd
van de politie en zijn deskundigen ener-
zijds en een deputatie van beide bejaarden-
stichtingen anderzijds.

Dan zou men eikaars standpunt zeer
waarschijnlijk beter begrijpen.

MOMUS.

Een uitstekende suggestie van Momus, om
eens rond de tafel te gaan zitten en te
gaan praten. -~ — - — .. _
Het is echter jammer, dat de autoriteiten
niet voor het opheffen van de zebra's con-
tact hebben opgenomen met de bewoners
van de bejaardentehuizen, dan zou wellicht
een oplossing zijn gevonden vóór het in-
werkingtreden van de nieuwe voetgangers--
regeling. Nu is een onhoudbare situatie
ontstaan, waarop de geleverde kritiek ze-
ker gerechtvaardigd is te noemen.

De gemeente had dit kunnen voorkomen.
Red.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgd, staan achter de naam van het schip
vermeld.

Verenigde Staten van Amerika: ss „United
States 12-11.
ss „Noordam." 16-11

Argentinië: ss „Lancero" 15-11
ms. „Cap Frio" 16-11

Australië: ms „Oranje" 13-11
ms „Blumenthal" 14-11
ms „Tarn" 16-11

Brazilië: ms „Aldabi" 15-11
ms „Cap Frio" 16-11

Brits-Oost-Afrika: ss „Africa" 16-11
Canada: ss „United States" 12-11

ms „Pr. Margriet" 16-11
Chili: ms „Wiesbaden" 16-11
Indonesië: ss „Essen" 13-11
Ned. Antillen: ms „Pr. der Nederl." 14-11

ms „Marne Lloyd" 16-11
Ned. Nw.-Guinea: ss „Rotti" 15-11
Nieuw-Zeeland: ms „Oranje" 13-11

ms ,-,Marne Lloyd" 16-11
Suriname: ms „Chiron" 15-11
Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:

„Stirling Castte" 12-11
'ss „Overijsel" 14-11
ss „South African Schipper" 16-11

»
Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

TECHNISCH HOOGTEPUNT - GEZELLIG MIDDELPUNT

bit is de nieuwste PHILIPS RADIO,
Zeer natuurlijke weergave.

_ ^ Een MUZIEK-INSTRUMENT!

Tegen de prijs van ƒ 528,— of ƒ 6,— p.w.
PHILIPS TELEVISIE, klaar voor de toekomst, uitgebreid met 2e kanaalkiezer,
48 cm beeld, ƒ 825,— of ƒ 9,— 'p.w.
Uw oude Radio en Televisie heeft inruilwaarde! *
Komt u eens kijken ea luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. •

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPEOIALIST 'JE • JüLl Jt JZl JW £TL Jt\ JL
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534, Zandvoort



FAMILIEBERICHTEN

Heden ging na een kortstondige
ziekte geheel onverwacht van ons
heen, mijn lieve man,' onze zorïgza-
me vader, grootvader en broer : > ''

fiLBERT,US VflN ZIJST
Weduwnaar van Cornelia J. M. Kriege
op de leeftijd van 68 jaar.

P. M. van Zijst-Koper
Gouda: A. van Zijst

A. van Zijst-Willer
Anita

Zandvoort:
Ad Hendrikse
en verloofde

Leiden: J. W. Herreur-van Zijst
H. M. Herreur

Zandvoort, 8 november 1961
Oranjestraat 5rd

De overledene is opgebaard in een
der rouwkamers Zijlweg 63 te Haar-
lem. Bezoeken van twee uur tot half
vier uur en des avonds van half acht
tot acht uur. Uitgezonderd zater-
dag- en zondagavond.

De crematie zal plaats vinden maan-
dag 13 november in het cremato-
rium te Velsen, na aankomst van
trein 13.01 uur halte Driehuis-Wes-
terveld.

FRANSE WANDTAFEL ƒ 45,—
FRANS SCHEMERLAMP JE ƒ 17,50
Kristallen SUIKERSCHAALTJE... ƒ 10,-
KRISTALLEN KARAFJES ƒ 5,50
OVALE FRANSE SPIEGELTJES ƒ 2,50
JEANNE C. DOORMAN „Eigen sfeer"
Kleine Houtstr. 113-115 Haarlem tel.11318

Verhuisd:
Fa Keur & Zoon
SCHILDERSBEDRIJF

naar Hogeweg 38a
Doet nu reeds uw
SINT NICOLAAS inkopen bij
Het Wonder van Zandvoort

SPEELGOEDEREN, alle bekende merken
Jumbospelen, Dinky Toys, Trix treinen,
Siolietdozen, Montini bouwstenen.
Verder Tornado, Brabantia en Boldoot-
artikelen. Wij hebben te veel om op te
noemen. Ziet onze 4 etalages!
SWALUESTRAAT 9 — TELEFOON 2418

WOLLEN MAILLOTS
NOTTEN
HALTESTRAAT 59
Voorzorgsegels nemen wij aan

100% WOLLEN
VAN WIJK DEKENS
180 x 220 ƒ 54,75 150 x 200 ƒ 39,75

KINDERDEKENS vanaf ƒ 6,50

Beddenmagazijn W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21, telefoon 2119 en 2501

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN: -
P. Flieringa, Brederodestraat l, tel. 2181

WIJKZUSTER:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

APOTHEEK:
11 t.m. 17 november:
Zandvoortse Apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 12 november
Dierenarts J. Hagedoorn, Heemsteedse
Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 12 november

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman. Onder-
werp: In de schuilkelder.

Jeugddienst in het Jeugdhuis
19 uur: mej. ds. W. H. Buijs. '

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. de Ru.

Jeugdkapel in het jeugdhuis:
10.30 uur: spr. de heer G. J. Huygen.

NED. PROTESTANITENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 12 november

10.30 uur: prof. dr. T. Jansma (n.h.) uit
Leiden. •"

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 12 november

10 en 19 uur: ds. P. de Ruig van Haar-
lem-Noord.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht ,
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 14 november

15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuider-
straat 3.
Spr. de heer H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag-.

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudie zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal '4.~

HUMANISTISCH VERBOND
'Zondag 12 november: 9.45 uur, 000 m:
radiotoespraak door de heer J. *-van der
Molen. Onderwerp. Preston Cobb: een'
symbool".

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p.'kin.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.
Woningruil in Zandvoort.
Aangeb. KI. BOVENHUIS,
goede stand. Gevr. klein
fiENEDENHUIS. Br. nr.
8703 bur. Zandv. Cour.
Gevr. voor vast ONGE-
MEUBILEERDE ZIT- en
SLAAPKAMER m. balcon,
stook- en kookgel.h. door
2 dames b.b.h.h. Br. nr.
988 Boekhandel Veko, Zijl-
straat 98, Haarlem.
Te koop: zwarte DAMES-
MANTEL met persianer
kraag m. 44-46; heren ra-
tiné JAS gr. m. Wester-
duinweg 2a, Aerdenhout.

Gezocht: GARAGE-BOX,
omg. Van Stolbergweg.
Telefoon 4510.

Ruilkoop
Huis te Bentveld mooi ge-
legen, waarde ± ƒ 70.000,-.
Gevr. te Zandvoort huis
Zuidtaoulevard, evt. ruilen.
Br, nr. 8701 bur. Z. Crt.

Per l jan. a.s. wordt ge-
zocht een

ASSISTENTE
voor de

sch ooitandarts
voor 5 a 6 ocht. p.w. Schr-
soll. te richten aan ae se-
cretaris Stichting School-
tandverzorging Zandvoort,
Leeuwerikenstraat 14/1.

Klein partijtje HOUT w.o.
2 x 3, 2 palen 8 meter.
Brederodestraat 74.

Goed billijk te koop Grun-
dig TV-MEUBEL, 53 cm-
beeld, nw. beeldb., m. volle
gar. In gebr. te zien Dr.
Kuyperstr. 9, telef. 4030.

GAS WANDKACHEL en
kl. WASTAFEL te koop.
Marisstraat 48.

Te koop: EETHOEK en
VLOERKLEED.
Linnaeusstraat 5.

Te koop
verschillende PERZISCHE
TAPIJTEN.
Ipekdjian, Marisstraat 48,
telefoon 3028.

Kinderoppas
Meisje 1T j. b.z.a. Tel."235Ï
Aangeb. Mobilette . transp.
bromf. ƒ 95,-; D.M.F,
bromf. m. duo ' ƒ 65,—;
elc. straalkachel 1000 Watt
ƒ 10,—; Gasoven ƒ 2,50;
25-sports ladder ƒ 25,—.
Telef. 3845.

Administratief werk
gevraagd
v.d. avondu. Br. 8702 Z.Crt

Volledig assortiment

Huidverzorgings-
artikelen
Dr. v.d. Hoog
Drogisterij

P. J. Bouwman
'Oranjestraat 7, telef. 2327

Wie heeft gouden Turk-
se WENSRING, gevonden?
Bestaat uit 4 delen. Teg.
bel. ter. te bez. Hogeweg 52

TE KOOP KINDERTRAP-
AUTO. Van Lennepw. 71rd

Aangeb. vaste wekelijkse
BIJVERDIENSTE: het be-
zorgen van folders. Tel.3195

Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:

• Actueel nieuws geven
van velerlei aard;

•' Zijn kritische en sti-
mulerende taak eerlijk
vervullen;

• Een tikje spot en hu-
mor niet vergeten

Zandvoortse Courant
Achterweg l - Telef. 21S5

RIETMEUBELBEDRIJF
C. v.d. LUYT, Duinweg 33,
Noordwijk, tel. 2756. Het
adres voor strandstoelen,
ook 2 pers., terrasstoelen
en rotanmeubelen.

Med. gedipl.
Pedicure

Mw A. M. v.d. Mije-Walet
Haarlemmerstr. 46 tel.3989

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doét

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h. J. J. van der Mije

' KONINGSTRAAT '73
aandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 25B4
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

voor TELEVISIE - RADIO - GRAMOFOONS
en GRAMOFOONPLATEN

de nieuw gevestigde zaak die u
keus kwaliteit en service biedt

Thorbeckestraaf 15, Zandvoorf - Telef. 4203

Nooy9s nieuws
Onze heren-aanbiedingen waren een groot
succes. Nog 4 dagen stellen wij u in de
gelegenheid van deze fantastische aan-
biedingen te profiteren n.l.:

mooie flanellen gestreepte
heren pyama zeer voordelig 7,75

Herenoverhemden
No-Iron, fijne kwaliteit. _ _
Extra aanbieding van een bekende fabriek JJ,lb

Ook voor uw a.s. Sint Nicolaas-inkopen!
Volgende week nieuwe verrassingen

Zie onze etalages

Nederl. Rode Kruis, afd. Zandvoort
. TENTOONSTELLING

van WELFARE WERKSTUKKEN
, Haltestraat 24 van 11 tot 18 november

Verkoop van deze werkstukken
op" zaterdag 18 november

ABONNEERT U

op de

ZANDVOORTSE COURANT

BOOT MEUBELEN
de grootste speciaalzaak

Enorme sortering:
LEKTUURBAKKEN
NAAIBOXEN
KAPSTOKKEN
RADIO- en TV-MEUBELS
BIJZETTAFELS
PARAPLUIESTAND AARDS
FAUTEUILS

De praktische
St-flicolaas-cadeaux
GIERSTRAAT 52-54-56
HAARLEM
TEL. 12047

FAMILIEDRUKWERK:
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telef. 2135

THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION
vraagt voor het nieuwe depot in Zandvoort

enige
werkkrachten

•-e
„i

voor het laden en lossen van trucks, tij-
dens de avonduren.

Aanmelden: Haarlemmerstraat ISachter.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

6 jaren
Modehuis „S. PILLER"

KERKSTRAAT 4 — TELEFOON 3397

Deze week zijn wij zes jaren in Zandvoort en zoals ieder jaar, nodigen wij u
uit voor onze jaarlijkse spotkoopjcs. Onze prijzen zijn dus wonderlijk goed-
koop en kunnen zelfs wij ons deze lage prijzen maar een heel enkele keer
veroorloven. «
Wij raden iedereen aan vrijblijvend te komen kijken, dan vraagt u zich alleen
maar af hoe dat mogelijk is.

Hier volgt slechts een greep uit onze koopjes'.
Ital. import ZUIVER ZIJDEN PULLOVER van ƒ 29,50 voor ƒ 7,50
Ital. import zuiver wollen PULLOVER ƒ 29,50, ƒ 22,50 vanaf ƒ 4,95
Restant zuiver wollen Italiaanse VESTEN van ƒ 29,50 voor ƒ 14,50
Zuiver wollen tweed en Schotse RUITEN ROKKEN, de laatste mode v.a. ƒ8,95
Restant zuiver wollen PANTALONS, vanaf ƒ 9,75

En vérder te veel om op te noemen
Ondanks deze rekord laagteprijzen geven wij bij aankoop van ƒ 30 een zuiver
wollen rok

Cadeau
Uiteraard is de voorraad beperkt, dus komt u vroeg. Koopt nu voor weinig
geld reeds uw Sint Nicolaas-cadeaux, want uw geld heeft dubbele waarde.

KOMT ALLEN TIJDIG NAAR:

Modehuis „S. Piller"
KERKSTRAAT 4

Wij doen mee aan de Polio-actie!
TELEF. 3397
Dinsdags de gehele dag gesloten

GEDROOGDE VRUCHTEN
zcfi Jé Zonnige, ZuM&of
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RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.

PHILIPS WASMACHINES en
PWPFC CENTRIFUGES
C.IUlC.i> KOELKASTEN
BLAUPUNKT STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64; telefoon 2914
Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR Vakkundige en sneue

REPARATIES
aan alle. radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

Kleed u warm!
Bij ons vindt u een zeer mooie
collectie in:
MOHAIR SHAWLS voor dames en
heren
Vlotte
WOLLEN HOEDJES en MUTSEN-
WOLLEN en LEDEREN DAMES-

en HEREN HANDSCHOENEN
Leuke Noorse KINDERWANTEN

WOLLEN KINDER MAILLOTS
NYLONS met en zonder naad

vanaf ƒ 1,45

Grote keuze in de nieuwste
loolsoorten in modieuze kleuren!

„De WolbaaE"
Haltestraat 12a - Telefoon 2099

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

SPECIALE WEEKEND-RECLAME
750 gram sohouderkarbonaden 3,00
750 gram ribkarbonaden 3,25
500 gram lende entre-cote 3,25
Voor de boterham:
150 gram lever 0,95
150 gram rosbief 1,00
150 gram frikando 1,00
150 gram pekelvlees 0,75
150 gram gebraden gehakt 0,55
150 gram ham 0,85
250 gram gekookte worst 0.85
l ons ham met "l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85
Ook voorradig Ie kwaliteit braadkuikens

en kippenpoulet

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY
• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES
Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

Dames-, heren- en kinderpyama's
Flanellen damesnachtjaponnen, ook grote
maten. Flanellen lakens, l en 2 pers. en
verder alle

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING
bij het van ouds bekende adres:
Fa. v.d. Veld-Schuiten

KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

TECHNISCH HOOGTEPUNT
GEZELLIG MIDDELPUNT

Dit is de nieuwste Philips bandrecorder,
4 sporensysteem, tegen de prijs van ƒ 328,-
In draagbare uitvoering, all transistor

ƒ278,-
Komt U eens kijken en luisteren, prach-
tige ontvangst en weergave.
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk
overleg, de betaling niet U.
Erkend Philips service dealer.
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 telef. 02507-2534

Belangrijke
TELEFOONN UMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdeling enver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko'', Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Ger-tenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Ook voor

spoed-
reparaties
aan uw bril

Opticien A. G. Slinger
Gediplomeerd opticien

Poststraat 12, tel. 4395
t/o consultatiebureau
Leverancier

alle ziekenfondsen

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEïJSER
Telefoon 2653

Aangeb. prima gemalen

zwarte grond
Franco thuis en RIET-
MATTEN, alle maten, «juk
gen. te plaatsen. Fa. C. A.
Rijnbeek, Rietmattenfabr.
en grondhandel, Haven 30,
Hillegom.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Br on dersstraat 18 - Telefoon 3792

Van Dam's parfumerie
HALTESTRAAT 53

heeft ook deze week weer enige

nieuwe artikelen en reklames
voor u, o.a. van het bekmde merk „A C O S Y".

Nu een nieuwe serie 'TOBACCO' genaamd,
prachtig verpakt!
ALS RECLAMES hebben wij:
bij een Belair poederdoos a f 2,95 een
monsterlipstick gratis.
Tevens bij l door Belle Jolie, de vaste ge-
zichtspoeder van Boldoot,
een flesje oleansingmilk cadeau!

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

VEILING van inboedel
op donderdag 16 november
's middags 2 uur in het veilinggebouw

„De Witte Zwaan"
Dorpsplein 2

w.o. blank eiken eetkameram., clubjes, bankstel, op-
klapbedden, Vroling heteluchtkachel, Etna trechter-
haard, vulkachels, haarden, bandrecorder en diverse
andere goederen.
KIJKDAG DONDERDAG 16 NOVEMBER VOOR DE
VEILING van 9—12 uur.
Inlichtingen telefoon 2164.

Veilingmeester P. Waterdrinker

Stichting Culturele Kring „'t Helm"
2e voorstelling cyclus 1961-'62

Filmavond
Vertoond zal worden de
beroemde Italiaanse film

„LA STRADJL"
(De weg)

in theater „MONOPOLE". Aanvang 20.15 uur.
Toegang 18 jaar. Bestelt tijdig kaarten!!
Losse kaarten ƒ 2,50.
Plaatsbespreken: Van Lennepweg 24/4, tel. 2249

MONOPOLI
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 10 t.m. MAANDAG 13 NOV., 8 uur
Peter Cushing, Freda Jackson

De bruiden
van Dracula

In een meisjesschool zochten zijn onaardse ver-
langens hun prooi!
Ga er ook NU maar liever samen heen!
In kleuren. 14 jaar.

DINSDAG 14 en WOENSDAG Ï5 NOV., 8 uur
Frankie Vaughan, George Baker

Uit de sloppen
van Liverpool

Jongelui, bandeloos en stuurloos, maar moedig
een eigen weg zoekend in de maatschappij.

Toegang 14 jaar.

DONDERDAG 16 NOVEMBER
Filmvoorstelling onder auspiciën van de
culturele kring „'t Helm"
met LA STRADA. 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 12 NOVEMBER, 2.30 uur
Een familieprogramma voor alle leeftijden.
SPIKE JONES in

Uit de brand ben je
<?&? 2550

Wij «kunnen nog enkele op-
gaven noteren voor het

gratis
strip-
verhaal

voor de jeugd.
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

KLEIJN voox AUTO'S
Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

A.s. zaterdag
'n heerlijke mocca-hazelnoottaart f 1,90
2 grote stukken fijn gekruide speculaas f l,—

Vraagt onze verkopers naar

'n groot rozijnenbrood of krentenbrood
Een pronkstuk op uw ontbijttafel.

^o\«^
warme pantoffels

'n practisch geschenk

Grote Krocht
annex reparatie-afdeling

Laat ze smullen

Slagerij Burger
HALTESTRAAT 3 TELEFOON 2994

biedt u aan
Vrijdag en zaterdag
750 gr. magere varkenslappen 3,58
750 gr. varkens frikando 3,98
750 gram fijne riblappen 3,58
750 gr. runderlappen iets doorr. 2,68
750 gr. magere runderlappen... 3,78

Extra voordelig
heerlijk lamsvlees
500 gram karbonaden 1,35
500 gram magere lappen 2,38
500 gram bout 2,58
Lamsgoulach 1,50

Maandag en dinsdag
250 gr. héél malse biefstuk 1,65
3 stuks slavinken 0,98
3 stuks fricandellen 0,98

Woensdag en donderdag
500 gram gehakt h.o ............. 1,25
200 gr. Saks. smeerworst ......... 0,59

Weekend reklame
100 gram ham en
100 gr. echte boeremetw.

250 gr. Gek. rookworst ......... 0,70
Grote Geld. rookworst ............ 0,85
Braadkuikens, 500 gram ......... 2,30
100 gram Kippoulet ............... 0,46

Onze specialiteit'
exclusieve vleeswaren
voor de fijnproevers
Hausmacher, Brunswijker, rauwe
ham, gekookte tong, gekookte cas-
seler rib, paté de foie gras, enz. enz.

U koopt in een klassezaak bij:

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort

Erkende R utorijschool „Zandvoort"
Tho tieckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIÉUWE VOLKSWAGENS

Het kan
zo anders...

Three Roses

dan dat U er voortdurend aan
wordt herinnerd, dat U een
gewone schoen niet goed ver-
draagt; dat Uw voeten daar-
tegen in opstand komen. Voor
zulke voeten stelde Huizing de
„THREE ROSES" collectie
samen: de gezonde, behaag-
lijke schoen, die zich door zijn
normaal en modieus uiterlijk
NIET zichtbaar van andere
schoenen onderscheidt.

H U i

óók
Forma
Natura

SPECIAALZAAK

K r u i s w on 42 - H a a r l e m

wnt-ueen gezellige LEESPORTEFEUILLE
met 10 geïllustreerde bladen naar keuze, geeft
u dan op met opgave van verlangde illustraties.

NIEUW PER WEEK ƒ 1,50
1 WEEK OUD ƒ 1,25
2 WEKEN OUD ƒ l,-
3 WEKEN OUD ƒ 0,90
4 WEKEN OUD ƒ 0,80, enz.

J. ENGELS, OOSTERPARKSTRAAT 19

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Set speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

ALLE SOORTEN BLOEMBOLLEN
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Buiten koud, binnen warm
door een goede
Verwarming en goede Verlichting

Een enorme collectie vindt u bij de

Firma Schuilenburg
Grote Krocht S—7, telefoon 8974

Reeds vanaf ƒ 3,95 WANDLAMPEN
Reeds vanaf ƒ 9,95

STAANDE SCHEMERLAMPEN
KRONEN, KAPPEN enz.
STRAALKACHELS vanaf ƒ 12,95
RADIATOREN vanaf ƒ 39,80
BADKAMERVERWARMING ƒ 31,50
ELECTR. BEDKRUIKEN ƒ 27,50
REGENBROEKEN vanaf ƒ 11,95
REGEN CAPE ƒ 9,60

T rrrrOTO «*»<•* A«* A**
Elke fijnproever prefereert: JjCi JT Jt JtiJK, l d WIJ 11611 Gil

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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B. en W. brengen

Uitbreidingsplan „Zuid"
hedenavond in de Raad

In de raadsvergadering van hedenavond brengt het college van b. en w. het ge-
wijzigde uitbreidingsplan „Zuid" in behandeling.
In hun toelichting op het plan schrijven b. en w., dat het herziene ontwerp ge-
heel in overeenstemming is met het uitgebrachte advies van de gecombineerde
commissievergadering.

Het ontwerp-plan is thans als volgt ingc-
richt:

1. Het westelijk gedeelte heeft weder-
om de bestemming van „in hoofdzaak wo-
ningbouw", alwaar niet gebouwd mag
worden voordat' deze bestemming in een
t.z.t. door de raad vast te stellen plan na-
der in onderdelen is gedetailleerd. Bestu-
deerd moet nog worden welke woonvorm
hier het meest op zijn plaats moet wor-
den geacht. \

2. De terreinen nabij de vijver (van de
Patrijzenstraat tot de Tolweg) hebben ook
nu weer grotendeels de bestemming van
„berm, groenstrook en plantsoen". Het is
de bedoeling het duinterrein ter plaatse
zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke
staat te handhaven. Twee terreingedeelten
worden echter gereserveerd voor een „bij-
zondere bebouwing". Het ene (groot plm.
113 x plm. 35 m) ligt ten zuiden van de
vijver en heeft een toegelaten bebou-
wingsintensiteit van 60%, terwijl het an-
dere (groot plm. 83 x plm. 54 m), gelegen
ongeveer ter hoogte van de Tolweg, voor
niet meer dan 10% bebouwd mag worden.

3. Op het duinterrein tegenover het ge-
deelte van de Frans Zwaanstraat, tussen
de Tolweg tot de M. Molenaarstraat zijn
thans vier flatgebouwen geprojecteerd,
welke in totaal ca. 96 flatwoningen kun-
nen bevatten. De flatgebouwen zijn schuin
(ongeveer oost-west) geplaatst, teneinde
de toekomstige bewoners zoveel mogelijk
van het uitzicht op de duinterreinen van
de Amsterdamse waterleiding te laten pro-
fiteren. Het is de bedoeling deze flatge-
bouwen uitsluitend te bestemmen voor tot
de middengroepen behorende eigen inge-
zetenen (niveau volgens het huidige prijs-
peil: huurprijzen of maandelijkse lasten
wegens rente en aflossing ƒ 100,— a
ƒ 115,— per maand).

4. Het meest oostelijke gedeelte van 't
terrein, voorzover toebehorende aan de
Maatschap Zandvoorts Duin, krijgt de be-
stemming van „duinterrein", waar gener-
lei bebouwing is toegelaten. In een ver-
der stadium kan dit terrein wellicht bij
een nader door de raad vast' te stellen
plan voor bebouwing worden bestemd.
Vooralsnog wordt dit niet opportuun ge-
acht.

5. De Frans Zwaanstraat wordt enkele
tientallen meters doorgetrokken en sluit
dan met een bocht aan op het zuidelijke
einde van de Dr. C. A. Gerkestraat. Op
het terrein gelegen langs de M. Molenaar-
straat en het verlengde van de Frans
Zwaanstraat is een voortzetting geprojec-
teerd van de langs die straten reeds aan-
wezige bebouwing. Ook de hier te bou-
wen woningen zullen uitsluitend voor in-
gezetenen dezer gemeente bestemd wor-
den.

6. De geprojecteerde zuidelijke rand-
weg is ook in dit plan gehandhaafd. De
de weg takt ter hoogte van de H. Heijer-
mansweg van de Zandvoortselaan af en
sluit bij het Groen van Prinstererplein aan
op de Brederodestraat. De aansluiting op
de Zandvoortselaan is buiten het plan ge-
houden, omdat voor de te kiezen oplos-
sing voor dit verkeersknooppunt nog na-
dere studies vereist zijn.

Het hiervoor omschreven ontwerp-plan
heeft overeenkomstig de bepalingen van
de woningwet vanaf 18 september 1961
gedurende vier weken ter visie gelegen.

Bezwaarschriften zijn tijdig ingediend
door:
1. M. Boissevain en 68 anderen;

2. mej. E. de Wid;
3. H. Goor en 9 anderen;
4. De Stichting „Bescherming Duinland-

schap";
5. H. van Ekeren;
6. F. de Zwart.
De requestranten sub 2 en 4 zijn geen
eigenaren van of rechthebbenden op gron-
den gelegen in het onderhavige uitbrei-
dingsplan of in de onmiddellijke nabijheid
daarvan gelegen en moeten mitsdien 'op
formele gronden in hun bezwaren niet-
ontvankelijk worden verklaard.

De overige ingediende bezwaarschriften
zijn vrijwel van gelijke strekking als die,
welke tegen het oorspronkelijke ontwerp
werden ingebracht. Men betreurt het ver-
lies •< an recreatiegebied, van vrij toegan-
kelijk duingebied, van speelterrein voor
kinderen. Sommigen vrezen waardever-
mindering van hun eigendommen.

B. en w. menen te kunnen volstaan met
te herhalen hetgeen zij dienaangaande in
het voorstel van 26 april 1961 schreven:
„Dit zijn echter in een zich uitbreidende
gemeente onvermijdelijke zaken. Voor de-
genen die op een bepaald moment aan de
periplïerie van de bebouwing wonen, gaat
een uitbreiding immers altijd gepaard met
een zeker verlies van woongenot. De pro-
testerende „randbewoners" vergeten ech-
ter maar al te zeer dat h u n vestiging
nog niet zo heel lang geleden hetzelfüe
gevolg heeft gehad voor degenen, die toen
aan de rand van de bebouwing woonden.

Teneinde in de nabije toekomst te kun-
nen voorzien in de behoefte aan bouw-
grond, voornamelijk ten behoeve van de
woningvoorziening van de ingezetenen de-
zer gemeente, is de vaststelling van dit
uitbreidingsplan noodzakelijk.
In de behoefte aan recreatieruimte wordt

naar de mening van b. en w. zoveel als on-
der de gegeven omstandigheden mogelijk
is, voorzien doordat 't middengedeelte van
het plan, zoals hiervoor reeds is aangege-
ven, vrijwel geheel als duingebied behou-
den blijft. Voorts wijst het college naar de
aanwezigheid van het in de onmiddellijke
nabijheid gelegen uitgestrekte duingebied
van de Amsterdams Waterleidingen, dat
tegen betaling van een luttel bedrag, voor
een ieder toegankelijk is".

Voor zover een belanghebbende in een
bepaald geval door een nieuwe bestem-,
ming aantoonbare schade zou lijden, het-
geeu naar de mening van het college uit-
gesloten moet worden geacht, kan hij een
beroep doen op de Schadevergoedingsver-
ordening, die ook op dit uitbreidingsplan
van toepassing ware te verklaren.

B. en w. stellen de raadsleden voor:
de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te
verklaren; het uitbreidingsplan-zuid met
de daarbij behorende bebouwingsvoor-
schriften vast te stellen conform het ont-
werp; de „Schadevergoedingsverordening"
ook op dit plan van toepassing te verkla-

Wij ontvingen van liet bestuur van de
Stichting „Bescherming Duinlandschap"
het volgende commentaar op de toelich-
ting van het college inzake het uitbrei-
dingsplan „Zuid". — red.

Het middengedeelte, tussen Patrijzen-
straat en Tolweg, zal volgens de toelich-
ting „zoveel mogelijk in zijn oorspronke-
lijke staat gehandhaafd worden".

Hieraan wordt onmiddellijk toegevoegd

dat ter plaatse terreinen zijn gereserveerd
voor twee gebouwen met bijzondere be-
stemming (plus toegangswegen etc.).

Voorts komt er een ..randwee" ,(die on-
geveer de breedte krilert van de Zeeweg
naar Overveen!) en een af takking dwars
er op.

Van handhaving in de oorspronkelijke
staat kan dus geen sprake zijn, integen-
deel ook dit onderdeel van het plan wordt
vrijwel geheel verkaveld.

Wij vragen ons af of een dergelijke
snelweg urgent is als men eenvoudig de
Frans Zwaanstraat en de Gort van der
Lindenstraat op dubbele breedte zou bren-
gen en waarom de twee gebouwen niet in
het oostelijk of westelijk gedeelte gepro-
jecteerd zouden kunnen worden.

In dat geval zou het middenstuk, uit-
gebreid naar het westen bijv. tot de Dr.
Schaepmanstraat, bestemd kunnen wor-
den tot duinpark, hetgeen naar onze me-
ning meer in de lijn van de hedendaagse
planalogie ligt dan uitvoering van het
thans ontworpen bebouwingsplan.

Tot besluit mogen wij Dr. Jac. Thijsse
citeren die in zijn „Onze duinen" schreef:
„Duingebied acht ik ongeëvenaard als re-
creatieoord in de allerbeste zin des woords
en voor een gezond volksbestaan minstens
even nodig als brood zelve. Doordat in de
loop der jaren zo ontzettend veel is verlo-
ren gegaan en bedorven heeft thans iedere
vierkante meter duin bijzondere waarde.

Herstel van verwaarloosde duinen heeft
grote betekenis. De moeite daaraan be-
steed is een vreugde en de kosten mag
men niet eens een offer noemen".

Het bestuur van de Stichting „Bescher-
ming Duinlandschap", Zandvoort:

(w.g.) L. N. ZWAAN
(W.g.) H. G. GERKE

Bij dit commentaar van de Stichting „Be-
scherming Duinlandschap" sluiten wij ons
volledig aan. — Red. Zandv. Courant.

Tonelisten van Sandevoerde
op de planken met „Narcose"

De toneelgroep „Sandevoerde" gaf j.l. zaterdag in hotel-restaurant Zomerlust een
uitvoering van het toneelstuk „Narcose", een spel in 3 bedrijven van Wim Dumont.
De uitvoerenden mochten zich verheugen in een grote opkomst, de zaal van Zomer-
lust was goed bezet.

De korte inhoud van dit stuk, dat veel
weg heeft van een thriller, laten wij hier
volgen. Dr. Alfred Flinter, een gynaeco-
loog, is voor de tweede maal getrouwd,
nadat z'n eerste echtgenote is overleden.
Zijn tweede vrouw wordt beschouwd als
een luchthartig, behaagziek en egoïstisch
wezen. Dit roept weerstanden op bij de
collega's en het personeel van Alfred Flin-
ter. Bij zijn vrouwelijke collega Netty La-
gerweerd is die afschuw vermengd met
haar persoonlijke interesse voor de dokter,
op wie zij al jaren verliefd is. De arts
Marlenburg, die ook al weinig sympathie
voor de doktersvrouw kan opbrengen, ver-
schaft h,aar in een zwak moment een do-
sis opium. Een handelwijze die hem later
duur komt te staan. Een derde persoon
die met Eveline, de echtgenote van de
dokter, weinig op heeft is de huishoudster
en oud-verpleegster, mevrouw De Mees-
ter. Ze heeft veel meer sympathie voor
de jonge assistent van haar patroon, dok-
ter Renswoud.

Al deze gevoelens en emoties bereiken
een hoogtepunt — of een dieptepunt —
wanneer Eveline aan een kwaal moet
worden geopereerd. Na de operatie be-
zwijkt zij, niet door de behandeling, maar
door het toedienen van opium. Een kwa-

HIER STAAT UW BRIEF
over de zebrapaden

Aanvankelijk was het niet mijn voorne-
men nog nader op de „zebra-kwestie" bij
Het Huis in de Duinen en de A.G. Bodaan-
stichting in te gaan, moar nu „Momus", in
de Zandvoortse Courant van vrijdag j.l.
deze kwestie opnieuw aangesneden heeft,
is er aanleiding van dat voornemen af te
stappen en even in te gaan op hetgeen
Momus heeft gezegd.

We zijn het volkomen eens met Momus,
waar hij opmerkt dat de zebra's bezwa-
ren hebben, welke hij met een sprekend
voorbeeld uit de praktijk illustreert. Maar
Momus houde mij ten goede, wat zegt
dat? Natuurlijk, aan de zebra-regeling
kleven bezwaren, zoals elke andere ver-
keersregeling voor een bepaalde categorie
van weggebruikers bezwaren' meebrengt.
Maar daar gaat 't hier niet om. De zebra-
bepalingen zijn ingevoerd met het uitge-
sproken doel de voetgangers, tijdens het
overstelpen van de rijweg te beschermen.

Ontbreekt een zebra, of is die sinds
l november opgeruimd, dan is ook de be-
schermingsmogelijkheid vervallen en is de
grondslag van het zebra-voorschrift ver-
dwenen.

Momus geeft in overweging alsnog een
„ronde tafelconferentie" te organiseren,
waarin de bejaarden tegenover de autori-
teiten hun bezwaren kunnen toelichten.

Terecht merkt de redaktie van de Z.Crt.
in een voetnoot op, dat dit overleg had
moeten plaatsvinden voor het betreurens-
waardige besluit de zebra's in kwestie te
laten verdwijnen.

Voor een gesprek is het feitelijk te laat,
er moet nu worden gehandeld en snel,
want de toestand is bijzonder gevaarlijk.

In de stad Groningen heeft men een
eenvoudige oplossing toegepast. Daar zijn
bij elke zebra „zelfbedieningslichten" ge-
plaatst, de voetganger die wil oversteken
drukt op een knop, rode lichten verschij-
nen, het rijverkeer stopt en de voetganger

„Duingebied acht ik ongeëvenaard als recreatieoord in de allerbeste zin des
woords en voor een gezond volksbestaan minstens even nodig als brood"

Jac. P. Thijsse.

gaat rustig over. Dat systeem werkt el-
ders, o.a. te Helpman, zeer goed en tot
algemene tevredenheid.

Of het ook in Zandvoort kan worden ge-
bruikt. De verkeersautoriteiten hier ter
plaatse kunnen zich in Groningen en el-
ders op de hoogte stellen.

Er moet spoedig wat gedaan worden.
Bij de bejaarden van Het Huis in de Dui-
nen — over 'de Bodaanstichting kan ik
niet oordelen — heerst grote ongerustheid
over de huidige situatie. Er zijn er, die
hoewel naar Haarlem of Amsterdam moe-
ten en de bushalte vlakbij is, eerst naar
het busstation te Zandvoort rijden en van-
daar terug naar Haarlem. Omdat over-
steken aan de Zandvoortselaan niet mo-
gelijk is en te gevaarlijk.

Een dwaze situatie, die aantoont hoe no-
dig 't is dat in de toestand van nu op zeer
korte termijn voorzien wordt. Door het
Groningse systeem, of op andere wijze.
Als er maar wat gedaan wordt in de geest
van de zebra-regeling.

RUGAART

Geachte redaktie,
Met belangstelling heb ik in uw blad de
zebra-strepen-discussie gevolgd. Tot l no-
vember waren ze er voor Het Huis in de
Duinen, na die datum — waarbij de voet-
ganger rechten en plichten kreeg — zijn
ze door de burgemeester van Zandvoort
letterlijk en figuurlijk van het asfalt ge-
veegd. Mr. Van Fenema zegt in een ge-
sprek met het Haarlems Dagblad, onge-
twijfeld naar aanleiding van de kritiek,
dat één en ander is gebeurd na zorgvuldig
beraad en overleg. Ik neem aan dat dit
gebeurd is, al had de suggestie die Mo-
mus in de krant van vrijdag gaf (Praat
met de belanghebbenden) dan achterwe-
ge kunnen blijven. Het is allemaal fraai
redeneren vanachter een bureau.

Hopelijk zal men elkaar alsnog weten
te vinden. Dat een oplossing niet alleen in
't belang van de bewoners van Het Huis in

lijk riekende zaak, die door twee politie-
mannen, de inspecteur Postuma en recher-
cheur Jos de Voogd, tot een oplossing moet
worden gebracht. De verdachten, onder
wie dokter Flinter zelf — hij hield toe-
zicht bij de operatie — worden aan een
scherp verhoor onderworpen. Tenslotte
blijkt de huishoudster de moordenares. Zij
bracht de echtgenote van de dokter door
't verwisselen van de injectiespuit om het
leven. De huishoudster wilde haar zoon,
dokter Renswoud, die een zwak voor Eva-
line had, redden uit de handen van deze
fatale vrouw.

Een verrassende ontknoping van een
stuk, dat speculeert op de niet altijd ge-
zonde belangstelling voor medische aan-
gelegenheden.

Sandevoerde heeft zich overigens be-
wonderenswaardig door dit moeilijk te
spelen werk heengeslagen. Het eerste be-
drijf kwam slechts langzaam op gang,
maar bij de komst van de politiemannen
kwam er meer vaart in het spel.

Inspecteur Postuma kreeg een ultste-
kende vertolking van Wim Nijboer, die de
sfeer van dit stuk goed aanvoelde en er
een lichte noot in wist aan te brengen. Hij
werd op verdienstelijke wijze geassisteerd
door Arie de la Court, die hiermeee zijn
toneeldebuut maakte.

Joop Portegies gaf Alfred Flinter over-
tuigend gestalte, ook Anneke Jansen-van
Poelgeest, als zijn vrouw Eveline, liet goed
spel zien.

Het optreden van Netty Lagerweerd,
vertolkt door Nell Vreugdenhill, was wel
eens wat te traag, maar overigens pastte
zij zich goed aan.

Jan Ramkema, dokter Martenburg, liet
vooral in het laatste bedrijf vaardig spel
zien. Een zware rol.

Cor v. Poelgeest-Schaap, excelleerde in
haar rol van huishoudster en moeder van
dokter Renswoud. Zij zette een bittere en
ijskoude vrouw op de planken, die haar
gevoelens scherp had afgebakend.

Molly Markhof was een vlot en leuk
dienstmeisje.

Na afloop van de voorstelling ontvingen
de medewerkenden een hartelijk applaus
van het publiek. Regisseur Jos Dröse over-
handigde de dames van het gezelschap
bloemen.

J.G.B

de Duinen is, zal ieder duidelijk zijn die
de laatste zondagen — en ook de zomerse
topdagen — getracht hééft de Zandvoort-
selaan over te steken. Ook bijvoorbeeld
de fietsende kampeerders die hun "tent op
het Kennemer terrein hebben staan en de
bezoekers van het Kennemer Sportpark
worstelen met deze moeilijkheid. Mag ik
daarom het gemeentebestuur de volgende
suggestie aan de hand doen: bouw een
voetgangerstunnel! Het zal de belangen
van wegverkeer en voetgangers dienen en
financieel geen groot bezwaar zijn voor
een gemeente, die tonnen over heeft voor
een circuit, dat voor vrijwel niemand van
enig direct belang is.

Hopelijk dat het gemeentebestuur de les
van het circuit ereleerd heeft: onderneem
iets voor het te laat is en er doden zijn
gevallen.
Hilversum R. S. CROESE Jr.

Naschrift
Wij willen de rij van op- en aanmerkin-
gen en suggesties rond de zebra-kwestie
besluiten met de wens, dat het gemeente-
bestuwr zo spoedig mogelijk een oplossing
zal weten te vinden om een eind te tna-
kcn aan de onhoudbare situatie, die is
ontstaan door het opheffen van de zebra-
paden voor „Het Huis in de Duinen" en
de „A.G. Bodaanstichting". — red.

Verzoek aan de Raad

WINKELS LANGER OPEN
met Sint Nicolaas

De besturen van de Zandvoortse Han-
dels Vereniging en de R.K. Middenstand-
vereniging „De Hanze" hebben een ver-
zoek tot de raad gericht om, in verband
met de te verwachten drukte ter gelegen-
heid van het a.s. St. Nicolaasfeest, te wil-
len bepalen dat de winkels in de tijds-
ruimte van woensdag 29 november tot en
met maandag 4 december 1961 tot 22 uur
geopend mogen zijn en dat de verplichte
middagsluiting op dinsdag 5 december
niet zal gelden.

B. en W. herinneren de raad er aan, dat
dergelijke verzoeken elk jaar worden in-
gewilligd en dat de raad tot dusver steeds
heeft besloten ook de „straathandel" ge-
durende een dergelijke periode tot 22 uur
toe te staan.

Ook thans bestaat tegen vaststelling
van een verordening, waarbij de langere
openstelling van de winkels in genoemd
tijdvak wordt toegestaan, naar de mening
van het college niet het minste bezwaar
en het stelt dan ook voor daartoe over te
gaan conform het voor de raad ter inzage

gelegde ontwerp.
Dit ontwerp is zodanig geredigeerd, dat

ook de „straathandel" in de a.s. St.. Nico-
laasperiode tot 22 uur mag worden uitge-
oefend.

B. en W. merken volledigheidshalve nog
op, dat de verlenging van het sluitingsuur
uitsluitend geldt voor de werkdagen, zo-
dat de winkels op zondag, 3 december ge-
sloten moeten blijven.

*
Ter vervulling van de vacature van het

hoofd van de Wim Gertenbachschool (o.u.
l.o.), welke op l september 1.1. is ontstaan
door het vertrek van de heer E. R. Koer-
selman, heeft het college aan de raads-
leden een voordracht doen toekomen door
hen opgemaakt in overeenstemming met
de inspecteur van het lager onderwijs in
de inspectie Haarlem:
1. de heer C. M. J. Sinke, onderwijzer

aan de Wim Gertenbachschool te
Zandvoort;

2. de heer J. de Graaf, onderwijzer aan
de openbare u.l.o.-school te Rhenen.



FAMILffiBERICHTEN

Wij danken familie, vrienden en kennissen
voor de hartelijke belangstelling bij ons
12Vï jarig huwelijksfeest ondervonden.

H. Molenaar
M. P. Molenaar-Lammers

Zandvoort, Westerstraat 10

Op 9 november ging geheel onver-
wacht van ons heen, mijn lieve
vrouw, en onze zorgzame moeder
WIJTSKE ZEGERMAN-HULSHOFJ1

op de leeftijd van 58 jaar.
P, W. Zegerman
Lien
Herman

Zandvoort, 13 november 1961
Noorderstraat 10

De teraardebestelling heeft plaats
gehad.

Geen bezoek - Geen bloemen

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.G.
De beide eerste elftallen van de Zand-
voortse Hockey Club hebben zich tijdens
het afgelopen weekeinde in de volgende
ronde van de bekerwedstrijden weten te
plaatsen. Dames l door een 3-2 overwin-
ning op het bezoekende Pinoké 2, de heren
door een 2-1 zege op Pinoké 2.

Het eerste dameselftal betrad om l uur
de groene maar nog wat glibberige gras-
mat van Duintjesveld om in een winterse
temperatuur de strijd tegen Pinoké te be-
ginnen. De doelpunten van Z.H.C, kwamen
van de sticks van Corry Meyer (één keer)
en Renee Merum Terwogt (twee keer).

Anderhalf uur later vond de ontmoeting
tussen ZHC-heren en Pinoké plaats. De
eerste tien minuten waren niet mis, er
werden niet minder dan drie doelpunten
gemaakt. Twee voor Zandvoort en één
voor de gasten; men vond het toen ken-
nelijk voldoende, want de stand bleef tot
het einde van de wedstrijd (verdiend) in
't voordeel van ZHC. Reeds vanaf het be-
gin bleek dat beide teams aan elkaar wa-
ren gewaagd. Er werd in een vlot tem-
po gespeeld en van beide zijden kwamen
goede aanvallen. Vooral Zandvoort bewees
dat het een offensief weet op te bouwen,
het ontbreek alleen nog aan de afwerking.

De doelpunten werden gescoord door
Paul van der Fange en Michel Hanrath.

Zandvoort 2 heren verloor met 4-1 van
het bezoekende Strawberries in een vriend-
schappelijke ontmoeting. Zandvoort 3
keerde van de wedstrijd tegen Kraaien 4
met een 2-0 overwinning huiswaarts.

Zandvoort 4 kon het tegen FIT 4 niet
bolwerken en verloor met 0-2.
De uitslagen luiden:

Senioren zondag:
Heren: ZHC 1-Pinoké 2 2-1

ZHC 2-Strawberries 1-4
Kraaien 4-ZHC 8 0-2
ZHC 4-FIT 4 0-2

Dames: ZHC 1-Pinoké 2 3-2
Jeugdwedstrijden:

Jongens a-BMHC e 9-0
Jongens b-Alliance c 6-0
Jongens d-BMHC g 2-9
Meisjes e-Scheybeek b 3-1
BDHC e-Meisjes b 0-3
BDHC g-Meisjes d 0-7

Adspiranten:
Boxers-HBS b 0-7
Strawberries-Wolven 0-2
Strawberries-Mecki's 3-0
Konijntjes-Haasjes 5-2
Rood Wit-Beren 0-2
Strawberries b-Wolven 0-2

Zandvoortse Bridgeclub
In de A-lijn bezetten de koppels Peen-
Stor (113,43%) en Mulder Smid-Notter-
man (109,75%) de beste papieren. Het
kampioenskoppel Heidoorn-Vader staat op
de tiende plaats.

In de B-lijn heeft het koppel Brossois-
Reijer (112,17%) een grote voorsprong op
de dameskoppels Berrier-Hagen, Fabel-
Polak en Plugge-Zürcher.

De koppels v. Dartelen-Polak (120,36%)
en Kerkman-Keur (114,88%) maken in de
C-lijn een goede kans op promotie, even-
als de dameskoppels Stor-Weller (128,57%)
en Berkhout-Crok (116,67%) in de D-lijn.

Zaterdagavond werd met vier koppels
deelgenomen aan een jubileum-drive ter
gelegenheid van 't 25-jarig bestaan van de
de r.k. bridgeclub. De fam. Vader en het
dameskoppel Hagen-Berrier behaalden een
eerste prijs. Van de verenigingen bereikte
de Zandvoortse Bridgeclub de zesde plaats.

<• Er namen 22 verenigingen aan de drive
deel.

KJ.C. „Noord"
De stand in de competitie van de maand
november luidt:
1. J. Hoogendijk 10892 p.; 2. H. Mole-
naar 10148 p.; 3. H. Koning 10048 p.; 4.
mevr. Kraaijenoord 9933 p.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,Jtinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

B R O M F I E T S te koop,
ƒ 35. Dr. Gerkestraat 161.

Welke N A A I S T E R of
DAME die handig is in
naaiwerk kan mij l dag
p.w. of om de 14 dg hel-
pen? Sanders, Van Stol-
bergweg 3, tel. 3434.

OLIEKACHEL (merk Cla-
rus) te koop, ƒ 20.
Jacob Catsstraat 2.

GARAGE
te koop gel. nabij K. Door-
manstr. Pr. ƒ 5000,—. Inl.
Mak. S. Attema & Zn, Ho-
geweg 64-66, tel. 2715.

Te koop: RASPOEDEL,
l jaar oud. Prijs ƒ 125.
L'Amistraat 17.

RIETMEUBELBEDRIJF
C. v.d. LUYT, Duinweg 33,
Noordwijk, tel. 2756. Het
adres voor strandstoelen,
ook 2 pers., terrasstoelen
en rotanmeubelen.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken UO88BLBN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterdag 18 en
zondag 19 nov., 8 uur

Rotterdams Toneel
Irma la Douce

Woensdag 22 nov., 8 u.
Haagsche Comedie

Het prieel
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. T»L na 12 u.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

Slagerij La Viande
KLEINE KROCHT l

Reclame paardcvlees
deze week

500 gr. lappen ... v.a. 1,50
500 gr. riblappen ... 1,90
l kg riblappen 3,50
500 gr. magere lapp. 2,10
1. kg magere lappen 4,00
500 gr. rosbief 2,25
l kg rosbief 4,25
500 gr. poulet 1,50
l kg poulet 2,75
100 gr. bief stuk 0,60
250 gr. bief stuk 1,38
100 gr. haas 0,70
250 gr. haas 1,58
100 gr. hondenbrood 0,10

Als extra reclame
4 tartaars, panklaar 1,00
500 gr. varkensvl. v.a. 1,88
500 gr. rundvlees v.a. 1,98
Pakje eigen gesmolten

RUNDVET 0,18
250 gr. gek. worst ... 0,68
3 pakjes margarine... 0,98
Alles voorradig voor de

Erwtensoep.

Voor VISITEKAARTJES

naar

Gertenbachs Drukkerij

Achterweg l, telef. 2135

nu mef vitamine A + C

c/e nieuwe Wybert/es zijn uit!

De nieuwe Wybertjes, nu in
nieuwe samenstelling, zijn mil-
der, bevatten vitamine A+C en...
zijn daardoor nóg beter.

De nieuwe Wybertjes zijn goed
voor stem en keel, verfrissend
én zo aangenaam van smaak.

De nieuwe Wybertjes zijn ver-
pakt in "een 'nieuwe handige
schuifdoos.
Eén vingerbeweging - een paar
Wybertjes - hm... .keelfluweel...

Koop vandaag zo'n doosje!

c/e niéuwe Wyl>ert/esz//'n
medicinaal
verfrissend én
zo aangenaam
van smaak

CORODEX n.v.
VRAAGT:

a. Vrl. kantoorbediende resp. facturiste
b. Steno-typiste
Sollicitaties bij voorkeur schriftelijk.

BEHANGEN EN
STOFFEREN

F. C. HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

HIER STAAT UW BRIEF:

PLAAG VAN ZANDVOORT
Het aantal honden in Zandvoort is niet

te tellen, er wonen hier veel dierenvrien-
den, speciaal hondenvrienden. Of 't ook
mensenvrienden zijn, betwijfel ik echter,
gezien het feit dat steeds meer honden los
rond lopen, ondanks de naar ik meen be-
staande politieverordening dat deze die-
ren aan de lijn moeten worden uitgelaten.
Mochten deze loslopende honden geen baas
hebben, misschien kunnen de dierenvrien-
den deze honden dan eens gaan van-
gen, want het bevuilen van straten en
tuinen neemt een schrikwekkende omvang
aan.

Ik ken echter hondenbezitters in mijn
naaste omgeving die hun honden los laten
lopen om hun vuil elders te laten depo-
neren. Ik heb een tijd mijn toevlucht ge-
nomen tot het gebruik van lysol, maar
dat geeft 'n onaangename geur, en. ik heb
dat toen weer een tijd nagelaten. Nu heb
ik dit middel weer te baat genomen, want
bezoekers en kinderen lopen het vuil naar
binnen.

Van de zijde van de hondenvrienden is
— de goede niet te na gesproken — niet
veel te verwachten.

De politie kan natuurlijk niet de gehele
dag achter deze nalatige hondenvrienden
aanzitten, maar toch zou ik. willen vragen
of er niet wat strenger kan worden opge-
treden; we mogen toch ook niet zonder
licht op onze fiets rijden, en dat is óók

een politievoorschrift. In vele dorpen en
steden, waar ik ambtshalve kom, tref ik
niet zo'n hondensmeerboel aan als hier in
Zandvoort.

Ik hoop dat ik enig begrip mag ont-
moeten om aan dit euvel een halt toe te
roepen.

Hoogachtend,
K. C. VAN DEN BROEK.

Twee minuten stilte

Huiseigenaren, laat ons dinsdag 14 no-
vember 's avonds 8 uur twee minuten stil-
te betrachten, als protest tegen de riool-
belasting welke hedenavond bij de Raad
in behandeling komt.

Eventueel dient hij, die de riolering ge-
bruikt hieraan bij -te dragen. Waarom wel
bij het huisvuil en niet bij het rioolvuil
door allen bijgedragen?

S. Attema, Hogeweg 64, Zandvoort

ABONNEERT U

op de

ZANDVOORTSS COURANT

„SANDEVOERDE" }
Bij de op 11 nov. j.l. gehouden verloting
werden niet afgehaald de prijzen, 'geval-
len op de nummers: blauw no. 158 en 429;
rood/oranje no. 27, 991. Winnaars kunnen
hun prijs afhalen bij het "secretariaat:
Dr. Gerkestraat 18 zwart. ''

Meubilaire veiling
donderdag 16 november a.s.

's middags 2 uur in het veilinggebouw

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

KIJKDAG voor de veiling op donderdag
16 november van 9-12 uur.
Inlichtingen telefoon 2164.

Auto centra lichtmast
Jl. donderdag moest een bestuurder
een zandauto op de Zandvoortselaan
seling uitwijken voor een. overstekend
kind. Hij reed tegen een lichtmast en ver-
volgens tegen een muurtje. Het kind liep
geen letsel op. De vrachtauto werd be-
schadigd. De lichtmast werd door de
Dienst van publieke werken verwijderd.

Toneel voor bejaarden
Vrijdag l november a.s. organiseert de

bejaardensociëteit „Voor Anker", een to-
neelvoorstelling voor d«
bouw van de sociëteit.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 14 en. woensdag 15 nov., 8 uur:
film. „Uit de sloppen van Liverpool".

Donderdag 16 nov., 8 uur: film „La strada"
onder auspiciën van „'t Helm".

*
Stadsschouwburg

Zaterdag 18 en zondag 19 nov., 8 uur:
Rotterdams Toneel met .Irma la oDuce'

Woensdag 22 nov., 8 uur: Haagse Comedie
met „Het prieel".

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans: '• „
Boudier-Bakker - Momenten.
Gilliams --Elias of het gevecht met de

nachtegalen.
Goytisolo - Rouw in het paradeijs.
de Hartog - De inspecteur.
Heinrich - De holle berg.
Levin - Eva.
Mirabelli - The burning air.
Guirec - Le signe féminin.
Ontwikkelingslecteuur:
Creyghton - De tweede helft, beschouwin-

gen over de oudere mens in maatschap-
pij en bedrijf. 1960.

Dreikurs - Het huwelijk een uitdaging. '61
de Gruyter - De Europese schilderkunst

na 1950. 1954.
Maassen - De stem der muze, een bundel

moderne gedichten om voor te dragen.
1961.

Maatstaf 1959/1960, maandblad voor let-
teren.

Muller Alfeld - Tochten in Spanje en Por-
tugal.

Herrmann - Onder de middernachtzon. '61

Vergaderkalender nov.-december
14 november — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,

afd. Zandvoort, lezing, Gemeenschaps-
huls.

14 november — Fotokring „Zandvooit",
lezing, Gemeenschapshuis.

15 november — Alg. Bond van Ambtena-
ren, bijeenkomst en filmavond,' „Ons
Gebouw".

16 november Stichting Cult. kring 't Helm
Filmavond, Monopole.

12 november — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, kienmiddag, Gemeenschapshuis.

23 november Hum. Verbond, Gemeenschap
Zandvoort, Lezing, „Het huis in de Dui-
nen".

24 november — Ned. Chr. Vrouwenbond,
lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk.

28 november — Fotokring „Zandvoort",
collectie kleurendia's, Gemeenschaps-
huis.

l december — Ned. Ver. v. Huisvrouwei.,
afd. Zandvoort, schouwburgmiddag.
11 december — Stichting culturele kring

't Helm, Het Ned. Kamerkoor o.l.v. Fe-
lix de Nobel

12, 13 en 14 december — Zandvoortse ope-
rette-vereniging, operette-uitvoering in
Monopole.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, koffieuurtje bi] Kiefer.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, Zweedse Kerstmiddag

door mevr. A. Smit-Dorien in het Ge-
meenschapshuis om 2 uur.



62e jaargang no. 89 — Verschijnt dinsdags en vrijdags \\/;'""''• 'Opgericht in 1900 VRIJDAG 17 NOVEMBER 1961

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.V. Us de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Dames en heren raadsleden maakten

EEN REIS DOOR DE BEGROTING
in dertig minuten

Dinsdagavond j.l. vond de jaarlijkse „begrotings-raadsvergadering" plaats onder
voorzitterschap van mr. H. M. van Fenema, onder wiens „voortvarende" leiding
de behandeling van de begroting 1962 in een half uur afgehandeld was. De rest
van de enigszins lijvige agenda (16 punten) nam twee en een half uur in beslag. De
overvolle publieke tribune werd nagenoeg ontruimd toen het punt „vaststelling ult-
breidingsplan-„zuid" door de raad (met 14-1) werd aangenomen. Slechts een paar
„getrouwen" bleven tegenwoordig bij de behandeling van de begroting, waarover
intussen bijzonder weinig gepraat werd.
Elders in dit blad vindt u de gewone agendapunten, terwijl we nu met de algemene
beschouwingen verder gaan.

Algemene beschouwingen
Elk der woordvoerders(sters) Het aan het
kernpunt van zijn (haar) beschouwingen
dank en waardering voor de gemeente-
ambtenaren (in rijk geschakeerde differen-
tiatie) vooraf gaan. Tevens werd unaniem
de samenstelling van de begroting we-
derom een kloek stuk werk genoemd,
waarbij het nadelig verschil tussen in-
komsten en uitgaven van ruim ƒ 126.000
uiteraard werd betreurd, maar dat deed
geenszins iets af of toe aan het voortref-
felijke werk dat naar het oordeel der
raadsleden in dit overzichtelijke boek-
werk was gepresteerd.

Mevr. MOL-VAN BELLEN (pvda) zei
dat het begrotingstekort nogal meeviel,
gezien de enorme investeringen., die de
gemeente zich moet getroosten. Zij rele-
veerde het onlangs uitgebrachte rapport
van het Verificatiebureau van de Vereni-
ging van Nederlandse gemeenten en zij
achtte Zandvoort zeker een gemeente, die
voor een hogere uitkering uit het gemeen-
tefonds in aanmerking kwam. Zij waar-
deerde, de aktiviteit van de woningbouw-
verenging Eendracht maakt Macht en
vroeg hoe lang het nog zou duren eer er
gronden beschikbaar zouden worden ge-
steld voor volkswoningbouw. Als speciale
wensen voerde zij aan: een nieuw gemeen-
telijk verzorgingshuis (het huidige wordt
te klein), een sporthal, een overdekt
zwembad, een rolschaats- en een ijsbaan.
Tenslotte informeerde zij naar de reden
waarom de Volksmuziekschool niet meer
in het Gemeenschapshuis was onderge-
bracht. Deze instelling hoort wel degelijk
in het Gemeenschapshuis thuis. TegeTTjker-
tijd bracht zij dank aan het bestuur v£n
de Mariaschool, dat de Volksmuziekschöol
(tijdelijk wellicht) had toegestaan twee
lokalen van de school in gebruik te ne-
men voor de muzieklessen.

De heer HOSE (vvd) dankte allereerst
het college voor de aktiviteit, die het had
betoond inzake de woningbouw en de scho-
lenbouw. In de financiële verhouding tus-

is voordelig voor de sterken, maar de
zwakkere broeders ondervinden door dit
systeem een toenemend arbeids-onbeha-
gen, dat zich uiteindelijk wreekt in de
prestaties.

De heer LINDEMAN (kvp) wijdde een
uitvoerige bespreking aan de financiële as-
pecten van Zandvoort en wees op de stij-
ging van de belastingheffingen, die thans
een bedrag van ƒ 44 per inwoner vergen.
Volgens spr. was de grens van het mo-
gelijke hiermee wel bereikt. Met betrek-
king tot de mogelijke extra-uitkering uit
het gemeentefonds zei spr. dat Zandvoort
in dit opzicht als recreatiegemeente een
uitzonderingspositie bekleedt. Het verzor-
gingspeil der gemeente achtte hij nog on-

voldoende. Het was — aldus spr. — op-
vallend, dat de plannen voor de bebou-
wing van de kop van de Zeestraat en Van
Lennepweg vijftien jaar na de bevrijding
nog steeds op uitvoering wachten, of-
schoon hij met grote belangstelling de ont-
wikkeling
volgde.

van het plan Bouwes-Visser

Sprekend over de moeilijkheden, die de
politie in het afgelopen jaar een nogal on-
gewenste publiciteit opleverden, meende de
heer Lindeman, dat het korps op voortref-
felijke wijze zijn plicht gedaan had in de-
ze omstandigheden. Waardering had hij
tevens voor de directeur van publieke wer-
ken, de heer Deutekom, die zich dermate
van z'n zware taak heeft gekweten, dat
hij thans ziek ligt. Spr. wenste deze func-
tionaris een spoedig herstel toe.

De heer SLEGERS (kvp) wees — met
het oog op het begrotingstekort — op de
noodzaak tot bezuiniging. De diverse nog
te bouwen objecten kosten handen vol
geld, ofschoon de ontwikkeling van Zand-
voort niet op alle terreinen deze bezuini-
ging toelaat. Hij gaf de suggestie de vaak
grote groenstroken, die tussen de flatbouw
worden aangebracht, gedeeltelijk te ver-
vangen door (gekleurde) tegelplateaus en
deze te bestemmen voor speelplaatsen
voor de jeugd. Spr. gaf o.m. nog te ken-
nen dat zijns inziens het binnenterrein van

het circuit produktiever kon worden ge-
maakt, bijvoorbeeld voor sportdoeleinden.

De huidige tendenz in de woningbouw
om meer en meer flatwoningen te stich-
ten, vond hij niet gelukkig. Spr. pleitte
voor beperking van deze bouw, zeker voor
de loontrekkenden.

De heer KONING (alg. zandv. belang)
achtte de woningnood een bijzonder nij-
pend probleem en daarom wilde hij zijn
mening omtrent het uitbreidingsplan-zuid
gaarne in positieve zin herzien. De wo-
ningbouwverenïging E.M.M, is niet bij
machte om alleen de woningnood op te
heffen. Spr. betreurde het dat de particu-
liere bouw er in het jaar 1961 zo bekaaid
was afgekomen. Er is praktisch niets ge-
daan in deze sector. Flatbouw vond spr.
voor een plaats als Zandvoort uit den bo-
ze, zo zei hij. Men bezoekt geen bad-
plaats om hoog te wonend) en het is
zaak om iets aan te bieden wat in trek is
en in trek blijft. En dat zijn zeker geen
hoge flatgebouwen. Men moet in dit op-
zicht vooruit zien, vond spr. „Ik
misschien niet vooruit kijken" ,ze

kan
spr.,

„maar of jullie (het college) het goed
doen, weet ik ook nog niet"! Het circuit
was weliswaar een schip van bijleg
— en misschien wordt dit wel eens
anders — aldus spr., maar het dient toch
gehandhaafd te blijven omdat het uit pro-
pagandistisch oogpunt gezien, voor Zand-
voort van onschatbare waarde is. Of on-
der de politiekwestie een streep was ge-
trokken, meende spr. te moeten betwijfe-
len. Hij wilde daar nog wel eens wat meer
van horen. Het afgelopen seizoen is voor
de winkeldrijvende middenstand bepaald
gunstig geweest, voor de strandpachters
niet. Spr. zou niet gaarne zien dat de
pachtsommen voor deze categorie zouden
worden verhoogd.

B. en W. GEVEN ANTWOORD
op wensen en suggesties van raadsleden

VOORZITTER was zeer erkentelijk voor
de waarderende woorden, die de spreekster
en sprekers aan het adres van het College
hadden gewijd. Zich richtend tot mevr.
Mol-van Bellen, zei hij dat een overdekt
zwembad vooralsnog niet te realiseren valt,
aangezien dit vrij hoge kosten met zich
brengt. De idee van een ijsbaan is al eens
ijfpopperd door enkele jeugdige ingezetenen,
tlie zich met een vriendelijke brief tot de
burgemeester hebben gewend, maar ook dit
op zichzelf wenselijke vermaak is niet zo
eenvoudig uitvoerbaar, aangezien ook hier
het probleem van de afschutting — bij-
voorbeeld bij een parkeerterrein — niet
goedkoop zal zijn op te lossen. Wellicht
kan in dit verband eens gedacht worden
aan de vloeivijver binnen het circuit, wan-
neer de rioolwaterzuiveringsinstallatie ge-sen Rijk en Gemeente was - naar spr. j reed 2al zijn_ Inzake de bescherming bür-

oordeelde -±mge k^arheidjekomen. Hij gerbevolkingr z«i spr. dat er vanzelfspre-
kend geen paniek moet worden gezaaid.
Sommige publicaties wijzen wel eens in
die richting! Heden (dinsdag) is een ter
zake doende instructie bij wijze van rond-
schrijven uitgegaan van het gemeentebe-
stuur. Ook zal getracht worden voorlich-
tingsavonden te organiseren. Wat betreft
de bouw van de „grote objecten" was spr.
verheugd te kunnen zeggen dat de rijks-
goedkeuring voor het plan Bouwes-Visser
elk ogenblik kan afkomen. Voor de bouw
van de pier is dit nog niet het geval.

De technische oplossing is echter rond
en de. financiële zijde ziet er hoopvol uit!
Er zal door de maatschappij, die de pier
hoopt te bouwen een regelmatig half jaar-
lijks rapport worden uitgebracht.

Bebossing van bepaalde gedeelten van
Zandvoort blijft moeilijk te realiseren. De
heersende zeewinden richten op den duur
onherroepelijk verwoestingen aan. Zeer er-
kentelijk was spr. voor de lof, die aan het
politiekorps en aan de waarnemend korps-
chef toegezwaaid is.

Aan hoogbouw is tegenwoordig met de
grondschaarste niet te ontkomen. Men zou
moeten leren in dit opzicht wat „vertica-
ler" te denken, aldus spr.

Inderdaad is het een goed seizoen ge-
weest, zei spr. tot da» heer Koning, en ook
voor de strandpachters blijkbaar. Want de-
zen hebben 15 % meer opbrengsten kun-
nen noteren vergeleken bij 1960.

WETH. TATES, spreken over de sug-
gestie van een sporthal, zei dat hierover
al verschillende besprekingen zijn gevoerd.
Het College blijft in dit opzicht diligent en
zal iedere gelegenheid aangrijpen om dit
aantrekkelijk object te verwezenlijken.
Er zou zelfs een mogelijkheid zijn — dit is
ook al ter sprake gekomen — om in de
ex-kabelloods van het P.E.N, aan de van
Lennepweg een dergelijke sporthal te ves-
tigen. Zoals men weet is onlangs deze
loods verkocht aan een stichting, welke
een paardrijcentrum beheert. Het gemeen-
telijk verzorgingshuis staat in de belang-
stelling, hst is er gezellig, ofschoon en
jammer genoeg, te klein!

Wat betreft de Volksmuziekschöol, die
thans is ondergebracht in twee lokalen van
de Mariaschool, zei spr. dat er in het Ge-
meenschapshuis .technische moeilijkheden'
schijnen te zijn. Hij zegde een onderzoek

was tevens de mening toegedaan dat het
thans het juiste tijdstip was om een ho-
gere uitkering bij de departementen van
Binnenlandse Zaken en Financiën te be-
pleiten, door middel van een goed gedocu-
menteerd verzoekschrift. Hij waarschuw-
de voor een al te optimistische toon in de
gemeentehuishouding, gezien de grote uit-
gaven, die de gemeente zich in de toe-
komst heeft te getroosten. (De rioolwater-
zuiveringsinstallatie gaat de gemeente in
de toekomst ongeveer ƒ 375.000 per jaar
kosten).

Wensen: verbetering van de toegangs-
wegen, verbetering van de remise van pu-
blieke werken, een nieuw politiebureau,
uitbreiding van het raadhuis. Ten aanzien
van de openbare veiligheid verzocht spr.
speciale aandacht voor de bescherming
burgerbevolking in oorlogstijd (evt.atoom-
aanvallen). Spr. zou niets liever willen
dan aanneming van het uitbreidingsplan-
Zuid, waarin ruimte is voor woningbouw
der middengroepen van ingezetenen van
Zandvoort. Spr. hoopte op voortgang van
het plan Bouwes-Visser en hij waardeer-
de de voorzichtige wijze, waarop het colle-
ge de vaak moeilijke onderhandelingen
voert. Hij had vertrouwen in het beleid
van het college ten aanzien van het pier-
plan.

De heer GOSEN (prot.-chr.) zag de fi-
nanciële positie van de gemeente nogal
somber in, temeer daar Zandvoort het ver-
zorgingspeil der gemeente zeker niet mag
aantasten, gezien de taak als recreatie-
gebied. Spr. pleitte voor handhaving van
het landelijk karakter van Zandvoort,
door het aanleggen van meer groenstro-
ken en bos-aanplantingen. Hij vroeg zich
af of er niet te veel aandacht wordt be-
steed aan brede aan- en afvoerwegen en
hoge flatbouw, terwijl het landelijke ka-
rakter in het gedrang komt. In dit ver-
band wees hij op het rapport van de Ned.
Heidemaatschappij.

Zijn bijzondere waardering ging uit naar
de verrichtingen van het politiekorps en
speciaal naar 't werk van de waarnemend
korpschef, de heer Van den Berg. Hij
hoopte dat deze „waarnemende" functie
spoedig een effectieve zal worden. De wo-
ningnood diende zo krachtig mogelijk te
worden bestreden, aangezien deze nog
steeds een bijzonder groot euvel is. De
z.g. „prestatiebeloning", welke ook in de-
ze gemeente is ingevoerd werkte — naar
spr. meende — niet altijd even gunstig. Zij

Sedert 1849 'n nuttig geschenk?

BOOT
meubelen

GIERSTRAAT 52-54-56
HAARLEM

De grootste speciaaleaak in meubelen

toe.
WETH. KERKMAN wilde nog wel eens

de kwestie van de vermakelijkheidsbelas-
ting voor de culturele verenigingen nader
bezien. Of een eventuele verlaging kan
worden toegepast, zal worden onderzocht.
Wat de hoogbouw betreft, daar kunnen we
voorlopig niet buiten, aldus de wethouder.
De heer PETROVTTCH zei hierna nog dat

hij bij alle hulde, die aan diverse instanties
en personen was gegeven, de reserve-poli-
tie, de strandpolitie, de brandweer en de
Zandvoortse Reddings-Brigade had gemist!

VOORZITTER nam hier gaarne nota van
en herstelde dit verzuim.

*
De behandeling van de begroting werd

in een verrassend tempo afgewikkeld.
Alleen kwam Touring Zandvoort nog ter

sprake en de exploitatie van het circuit.
De heer LINDEMAN merkte op dat het

aantal donateurs van Touring Zandvoort
niet bepaald hoog is.

VOORZITTER antwoordde dat dit aan-
tal inderdaad vrij gering is: tussen de 500
en 600. Dezen betalen tussen de ƒ 5,— e"n
ƒ 10,— per jaar, waarvan 20 % nog onbe-
taald "blijft. Het jaarlijks subsidie van
ƒ 10.000,— ware wellicht iets te verhogen.

De heer LINDEMAN voerde nog aan dat
het aantal donateurs zou kunnen worden

opgevoerd, wanneer een „oud zeer" — het
samengaan van circuit-exploitatie en het
eigenlijke VW-werk — zou worden opge-
lost. De heer ZOET meende zelfs dat hier
sprake was van een zekere halfslachtig-
heid.

VOORZITTER antwoordde dat in 1961
ruim een ton aan vermakelijkheidsbelas-
ting en andere inkomsten in de gemeente-
kas was teruggevloeid. Men kan niet spre-
ken van een onrendabel circuit. De belang-
stelling voor het circuit (het bezoek) zou
wat groter kunnen zijn, maar spr. sloot
een gunstige wending in dit opzicht in de
toekomst niet uit. Een eventuele subsidie-
verhoging wilde spr. nog wel eens bezien.

Dit waren de belangrijkste ^opmerkingen,
die tijdens de behandeling van de 'begro-
ting werden gemaakt. Hierna ging alles
onder de regelmatig tikkende hamer van
de voorzitter door. In precies een half uur
was de gehele begroting 1962 toen aange-
nomen, waarna men nog even discussieerde
over de invoering van de rioolbelasting.

Tragisch misverstand
Opnieuw is onvervangbaar duingebied ver-
loren gegaan, niettegenstaande het pro-
test van een aantal ingezetenen en de
steekhoudende argumenten van o.a. de
Stichting „Bescherming Duinlandschap".

Wij moeten aannemen dat de raad, die
het uitbreidingsplan „Zuid" j.l. dinsdag
goedkeurde, heeft gehandeld in het belang
van de gemeente.

Hier is echter sprake van een tragisch
misverstand.

Want het belang .van Zandvoort is juist
gelegen in de duinen die de gemeente om-
ringen. Zonder dit landschap verliest
Zandvoort zijn betekenis en functie van
woon -en recreatie-oord. De gemeente is
een llink eind op weg deze unieke plaats
te verspelen.

Een kop boven een bericht in een van
onze grootste dagbladen „Zandvoort offert
duingebied op voor bebouwing" is spre-
kend genoeg.

Opbrengst collecte
De j.l. zaterdag in de badplaats gehouden
klaprooscollecte heeft ƒ 518,17 opgebracht.

Vergadering „Kindervreugd"
De speeltuinvereniging „Kindervreugd"
belegt hedenavond in Ons Gebouw een le-
denvergadering. Tijdens deze bijeenkomst
zal gesproken worden over de problemen
rond het speeltuinwerk in Zandvoort.

Nicolaas in Zandvoort
De intocht van Sint Nicolaas, die door
het afwijzen van een gemeentelijk subsi-
die, op losse schroeven was komen te
staan, gaat toch door. De intocht wordt,
nu het Sint Nicolaascomité geen kans ziet
de intocht voor te bereiden, georganiseerd
door enkele particulieren.

Op zaterdag 25 november zal de Sint
in het centrum van de gemeente arriveren.
Nadere mededelingen over route en ont-
vangst zullen binnenkort worden vermeld.

Spontane actie
De door de bewoners van „Het Huis in de
Duinen" spontaan georganiseerde aktie
ten bate van de anti-honger-collecte, onder
auspiciën van de NOVIB, heeft de verras-
sende som van ƒ 500 opgeleverd.

Het NOVIB-comité Zandvoort brengt
gaarne dank aan allen die aan dit resul-
taat hebben meegewerkt. De penning-
meester ontving voorts nog ƒ 5 van N.N
en ƒ 2,50 van mevr. Z. te Z. Tezamen met
de vorige — voorlopige — verantwoording
bracht de NOVEB-collecte 1961 in Zand-
voort een bedrag op van ƒ 1601,19.

Raad steunde uitbreidingsplan-„suid"

Duinen werden prijsgegeven
voor bebouwing

De raad heeft zich j.l. dinsdag uitvoerig bezig gehouden met het voorstel van het
college van B. en W., de duinen ten zuiden van de Frans Zwaanstraat voor bebou-
wing te bestemmen. Een voorstel, waarop van de zijde van de Zandvoortse ingezete-
nen en de Stichting „Bescherming Duinlandschap", ernstig kritiek is uitgeoefend.

De heer v.d. WERFF (prot. chr.) zei dat
dit plan voor hem niet was te accepteren.
Hij betreurde het dat de rand van de ge-
meente steeds maar vol gebouwd werd,
waardoor vaak stukken duinterrein moe-
ten woren prijs gegeven. Waarom houdt
men de Frans Zwaanstraat niet als uiter-
ste grens? vroeg spr. Hij wilde dit gedeel-
te van de gemeente liever bestemmen voor
het aanleggen van een vijverpark met be-
bossing. \

De heer GOSEN (prot. chr.) maakte be-
zwaar tegen de breedte (95 meter) van de
in het plan opgenomen randweg. Hij vond
dat men toch wel wat zuiniger met de be-
schikbare grond moest omspringen en
achtte -een breedte van 50 meter ruim-
schoots voldoende.

De heer v. DTJIJN (pvda) kon zich met
dit voorstel verenigen, mits er geen wijzi-
ging zou worden gebracht in punt 3 van
de omschrijving, waarin staat dat de 96
flatwoningen uitsluitend voor eigen inge-
zetenen zullen worden bestemd.

De heer KONING (alg.zandv.belang) zei
dat dit een moeilijk probleem is. Enerzijds
is er een mening om duingronden zoveel
mogelijk te sparen, anderzijds is er nog
steeds een nijpende woningnood. Tussen
deze twee lijkt een compromis onmogelijk.
Spr. was geneigd te zeggen: voorlopig
daar niet bouwen. Zo doorgaande wordt
de Zwaanstraat nog eens centrum van de
gemeente! liet hij er op volgen. Hij sprak
zich tegen dit voorstel uit.

De heer SLEGERS (kvp) achtte dit een
goed plan. Wij hebben in deze gemeente,
met een onrustbarende woningnood, be-
hoefte aan bouwterrein, zo zei spr. Wan-
neer wij hier niet meer zouden bouwen,
zou Zandvoort wel ongeveer een unicum in
Nederland zijn!

Spr. realiseerde zich dat de meeste der
te bouwen woningen in dit plan weliswaar
voor de meer gegoeden waren (huren van
ƒ 100 tot ƒ 115 per maand) maar er is nog
steeds woningnood, de gemeente breidt
zich uit en dan moet er gebouwd worden.

De hr HOSE (vvd) merkte op dat aan-
tasting van duinterrein altijd een ietwat
„weemoedig" gevoel opwekt. Dit is iets
wat hier al jaren gaande is. Maar spr. zei
tevens dat nu eenmaal duinterrein moet
worden opgeofferd om mensen te laten
wonen.

Wethouder TATES (vvd) betoogde dat
in 1956 reeds door het toenmalige college,

waarin de heer Van der Werff toen nog
wethouder was, is besloten Zandvoort tot
aan de grens van de Amsterdamse water-
leidingduinen te bebouwen. Het huidige col-
lege wil zoveel mogelijk duinterrein spa-
ren, maar wanneer wij willen bouwen,
moet er duinterrein worden geofferd. Het
gaat niet aan overal en altijd duingronden
te sparen en de uitbreiding van de ge-
meente te remmen. Bovendien gaat het
hier om een betrekkelijk klein stuk duin-
terrein. Spr. kan zich goed voorstellen dat
er bezwaren zijn tegen dit plan, maar er
is aan deze bezwaren grotendeels tege-
moet gekomen, door bepaalde gedeelten
voor recreatie te bestemmen, waardoor het
duinterrein op die plaatsen niet wordt
aangetast. Spr. zei blij te zijn dat dit voor-
stel eindelijk — na drie jaar en drie maan-
den — ter tafel is gekomen. Jammer 's 't,
dat het niet eerder in behandeling is ge-
komen, want nu zijn de bouwkosten in-
middels in belangrijke mate gestegen.

VOORZITTER zei nog dat 't zeker niet
uitgesloten moet worden geacht dat een
speelgelegenheid voor kinderen in dit plan
verwezenlijkt wordt. Spr. leek de „vallei"
in het verlengde van de Tolweg hiervoor
de geëigende plaats.

De breedte van de randweg — 95 meter
— heeft juist een grote aantrekkelijkheid,
doordat hier rekening is gehouden met de
aanleg van groenstroken, wandel- en fiets-
paden, welke voor de zo dringend bepleit-
te recreatie van grote waarde zijn.

Tot de (weifelende) heer Koning zei
spr. dat hij deze niet graag zou willen con-
fronteren met de dagelijks terugkerende
tragische problemen van de woningnoou.

De heer VAN DER WERFF (prot. chr.)
vond het typisch dat nu pas gezegd wordt
dat deze woningen — flats — uitsluitend
voor Zandvoorters zullen worden bestemd.
Er wordt nu wel geschermd met 't woord
woningnood, aldus spr., maar daar kan
E.M.M, grotendeels in voorzien. Bovendien
is gebleken dat van alle woningen in
„Zuid" nauwelijks 10 pet ten goede kwa-
men aan eigen ingezetenen.

Wethouder TATES betoogde nogmaals
dat het toenmalige college in 1956 reeds
besloot deze gronden voor bouwterrein uit
te geven. E.M.M, kan niet voor alle inwo-
ners zorgen .slechts voor een bepaalde
groep: de leden van deze vereniging.

De heer LINDEMAN (kvp) meende dat
het college er in was geslaagd in gunstige

betekenis „de kool en de geit te sparen".
De bebouwing is een heel klein gedeelte
van het ter plaatse liggende duinterrein,
waarbij behoorlijke aandacht is gegeven
aan recreatiegelegenheid, groenstroken e.d.
Spr. achtte punt 3 van dit voorstel van
doorslaggevende betekenis. Degenen, die
nu nog bezwaren maken, hebben natuur-
lijk recht hierop, maar zij denken bepaald
niet sociaal, aldus spr.

De heer GOSEN (prot.-chr.) was tevre-
den met de gedane toezeggingen van het
College en verklaarde zich voor dit voor-
stel.

De heer KONING zwichtte tenslotte ook
voor deze nadere uiteenzetting door twee
leden van het college en zei voor dit voor-
stel te zullen stemmen.

Tot deze daad kwam het echter niet,
want zonder hoofdelijke stemming werd
het voorstel aangenomen, waarbij de heer
Van der Werff geacht werd tegen te heb-
ben gestemd.

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

Burgerlijke Stand
10—16 november 1961

Geboren: Johannes Petrus Maria, z.v.
B. J. J. Zonneveld en E. J. Vleeshouwers;
Cornelia Martina, d.v. W. F. Franken en
M. Kerkman; Cornelia Leonora Maria, d.v.
A. W. P. Sneek en H. M. Laarman.

Ondertrouwd: Adriaan Josepho Kwak-
kenbos en Anna Cornelia Helt; Robbert
Jongebloet en Margaretha Helena Diepen-
daal.

Gehuwd: Arthur Furth en Sonja Janne-
tje Straeter; Theodorus Ferdinand v. Hou-
ten en Marika Hilde Epker; Thony Gerar-
dus van As en Maria Anna Dhondt.

Overleden: Wijtske Hulshof f, oud 85
jaar, gehuwd met P. W. Zegerman.

Overleden buiten de gemeente: Sigmund
Brand, oud 78 jaar, gehuwd geweest met
M. Schuh; Gerritje Kwabek, oud 76 jaar,
gehuwd geweest met J. H. E. Roebers; Al-
bertus van Zijst, oud 68 jaar, gehuwd ge-
weest met P. M. Koper.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w. l.w. strand

november berijdbaar
19 0.41 8.30 13.05 21.— 4.30—11.00
20 1.34 9.30 13.54 22.— 5.30—12.00
21 2.20 10.— 14.38 22.30 6.30—12.30
22 3.03 11.— 15.22 23.— 7.00—13.00
23 3.50 12.— 16.06 24.— 8.00—14.00
24 4.33 —.— 16.46 12.30 8.30—14.30
25 5.12 0.30 17.25 13.— 9.00—15.30
Samengesteld door P. van der Mije KCzn



In de Raad

Belasting en zebra's
werden ter sprake gebracht

Invoering Rioolbelasting.
Met 11 tegen 2 stemmen (de heren Ko-

ning en Petrovitch tegen) werd het voor-
stel tot invoering van rioolbelasting aan-
genomen, maar niet nadat enkele leden,
onder wie de heren Koning, v.d. Werff en
Slegers bezwaren hadden geopperd.

De heer SLEGBRS vond er iets onbil-
lijks in zitten en wilde ook hen, die verhu-
reii en dus op bepaalde wijze revenuen
ontvangen, mee laten betalen in de heffing
van de rioolbelasting.
Nogmaals: de Zebrapaden.

De heer HOSE stelde in de rondvraag
de kwestie van het opheffen van de zebra-
paden bij de twee bejaardenstichtingen
nogmaals aan de orde. De opgeheven over-
steekplaats bij de Bodaanstichting wilde
hij gaarne verlegd zien naar de kruising
Bentveldsweg-Zandvoortselaan. Spr. vroeg
of er een andere oplossing voor de gerezen
problemen mogelijk was.

Deze vraag noopte de VOORZITTER tot
het uiteenzetten van het standpunt van het
College in zake deze welhaast „brandende
kwestie".

Vanzelfsprekend is dit geen onberaden
stap geweest, aldus spr. Het College heeft
natuurlijk deze zaak van alle kanten be-
keken, en men is tot de slotsom gekomen

Verkouden?]

Zandvoortse Korfbalclub
Voor het komende weekeinde staan de

volgende ontmoetingen op het programma:
Zandvoort a-Watervliet b en Oosthoek 2-
Zandvoort.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
afd. volleybal
Dames: Blinkert 4-O.S.S. 2 0-3

In een zeer spannende en enerverende
wedstrijd wisten de dames de drie gespeel-
de sets in hun voordeel te beslissen. JBlin-
kert was zeker niet de mindere; de O.S.S.-
dames konden echter door hun. enthousias-
me de wedstrijd in hun voordeel beslissen.

Heren: O.S.S. 1-Alliance • 0-3
Helaas hebben de heren tegen het zeer
goed en fel spelende Alliance het onderspit
moeten delven. Het was een goede wed-,
strijd, waarin door beide teams voor elk'
punt gevochten werd. Alliance was tech-

jnisch echter iets beter, vooral bij het op-
vangen van de smashes, terwijl O.S.S.

5 juist in de verdediging wel eens een steek-
jje liet vallen.

O.S.S. 2-Energie 1-3
J Van de zeker niet sterkere tegenstander,
l werd door de slecht spelende O.S.S.-ploeg
l verloren. Een matige wedstrijd, die we
l maar zo spoedig mogelijk moeten ver-
Igeten.

j Zandvoortmeeuwen
^Uitslagen zaterdag 11 november:

Intimis-Zandvoortmeeuwen 4-2
Haarlem adsp. e-Zandvoortm c uitg.
E.H.S. adsp. b-Zandvoortmeeuwen d 1-6
Zandvoortm. adsp. e-Hillegom d afg.
Zandvoortm. adsp. f-Haarlem g afg.
Zandvoortm. ads. g-HFC l 10-1
Kenn.land pupillen a-Zandv.m. a 1-3

Uitslagen zondag 12 november:
Stormvogels 5-Zandvoortmeeuwen. 3 2-3
EHS 3-Zandvoortmeeuwen 5 3-0
Ripperda 6-Zandvoortmeeuwen 6 4-2
WB jun. a-Zandvoortmeeuwen a 6-2
Zandvoortmeeuwen adsp. b-HFC a 0-2
Zandvoortmeeuwen adsp. c-HFC b 0-4
Zandvoortm. adsp. d-Schoten c 1-1

Programma zaterdag 18 november:
8 Zandvoortm. 2-Kinheim 3 15 u.

40 Haarlem adsp. b-Zandvoortm. a 15 u.
63 Zandv.m. adsp. d-VI. Vogels a 14.30 u.
67 Zandvoortm. adsp. c-SMS a 15.30 u.
69 Zv.m. adsp. d-Bloemendaal d 14.30 u.
90 Zandv.m. adsp. f-De Brug a 15.30 u.

109a Zandv.m. adsp. g-SIZO d 15 u.
Programma zondag 18 november:

Celeritudo-Zandvoortmeeuwen 14.30 u.
Zandvoortmeeuwen 2-DEM 2 14.30 u.

28 Zandvoortm. 3-ADO '20 3 12.30 u.
29 RCH 6-Zandvoortmeeuwen 4 9.45 u.
86 Zandvoortm. 7-Ripperda 9 9.45 u.
95 EDO 9-Zandvoortm. 8 9.45 u.

110 Zandvoortm. jun. a-EDO a 9.45 u.
120 Halfweg adsp. a-Zandvoortm. b 12 u.
131 Zandvoortm. adsp. c-DSK a 9.45 u.
152 Zandvoortm. adsp. d-HFC e 12.30 u.
Programma woensdag 22 november:

Zandv.m. pupillen c-Geel Wit a 15 u.
Zandvoortm. pupillen b-TZB a 15 u.
TYBB pupillen b-Zandvoortm. d 15 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de ontmoeting van a.s. zondag tegen
Celeritudo in Utrecht komt het eerste elf-
tal van Zandvoortmeeuwen in de volgende
opstelling uit: Ter Wolbeek; Peters en
Kerkman; Bruijnzeel, Stobbelaar en Wa-
ter; Plaizier, Keiler, Visser, Nijkamp en
Oosterbaan. Als reserves zijn aangewe-
zen: Vlug en Koper.
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afdeling West, 2e klasse B,
luidt als volgt:
Watergraafsmeer 7 6 l O 13 23-11
Zeeburgia 7 5 2 O 12 17 -8
Amsvorde 7 3 3 l 9 11- 8
Zandvoortmeeuwen 7 2 3 2 7 11-10
TYBB 7 1 4 2 6 14-11
Baarn 7 1 4 2 6 11-10
Celeritudo 7 3 0 4 6 10-11
Aalsmeer 7 2 2 3 6 17-21
RKAVIC 7 2 1 4 5 14-15
HBC 6 0 4 2 4 10-13
Schoten 6 1 2 3 4 7-14
JSV 7 1 2 4 4 6-19

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 18 november: '
55 BSM adsp. b-TZB a 15.15 u.

104 TZB adsp. b-Alliance d 15 u.
Programma zondag 19 november:
20 TZB-Geel Wit 14 30 u
56 TZB 2-BSM 4 12 u
87 TZB 3-Schoten 6 ' 12 u
97 TYBB 9-TZB 4 \ 12 u.

Terrein Sportpark Schalkwijk
127 Concordia jun. b-TZB a 14.30 u.

Zandvoortse Bridgeclub
Woensdag 22 november a.s. vindt de tra-
ditionele bridgewedstrijd plaats tussen de
Bridgeclub Effectenbeurs uit Amsterdam
en de Zandvoortse Bridgeclub. De wed-
strijd wordt in Zandvoort gehouden.

dat oversteekplaatsen op drukke voor-
rangswegen, zoals de Zandvoortselaan, een
groot gevaar voor de voetgangers zijn.

Een werkelijke oplossing zou zijn gele-
gen in het aanbrengen van voetgangers-
tunnels, maar dit is een vrij kostbare ge-
schiedenis.

De opgeheven zebrapaden aan de Zand-
voortselaan waren — vooral bij avond —
volstrekt niet duidelijk zichtbaar. Het Col-
lege is evenwel bereid deze kwestie nader
te bestuderen.

De heer C. M. J. Sinke, alhier, werd be-
noemd tot hoofd van de openbare u.l.o.-
school.

Gezin uit woning
J.l. woensdag is een 22-jarige inwoner

van Zandvoort, de heer H. Schoo, met
vrouw en kind door een deurwaarder uit
een woning aan de Kostverlorenstraat ge-
zet.

De uitzetting van de familie Schoo is ge-
beurd op last van de president van de
Haarlemse rechtbank, voor wie op 23 ok-
tober een kort geding diende, dat tegen
de heer Schoo was aangespannen door de
echtgenote van zijn huisbaas. Dat kort ge-
ding heeft de heer Schoo verloren en hem
werd gelast binnen acht dagen de woning
te veerlaten. Van de raadsrnan van de te-
genriartij heeft' hij nog 'eni$ respijt gekre-
gerU' Gistermiddag werd het vonnis even-
wel ten uitvoer gelegd.

Een echtscheidingsprocedure tussen zijn
huisbaas en diens vrouw heeft in de zaak
een belangrijke rol gespeeld. Op 23 sept.
gaf de rechter in dit proces de vrouw
toestemming, in het huis van haar man
de benedenverdieping te bewonen. Enkele
uren voor deze beslissing had de hr Schoo
dit gedeelte van het huis betrokken, waar-
voor, hem, bij een beslissing van b. en w.,
op 21 augustus vergunning was verleend.

t

Excursie politiemannen
Leden van de gemeentepolitie en het re-
servepersoneel maken a.s. zaterdag 18 no-
vember een excursie naar de mijnenschool
te Soesterberg.

Ambtenaren bijeen
J.l. woensdag hield de plaatselijke afde-

lingjvan de Algemene Bond van Ambtena-
ren -een vergadering in „Ons Gebouw".

Na de behandeling van het huishoude-
lijke gedeelte sprak de districtsbestuurder,
de heer Disselkoen, over de salarispositie
van het overheidspersoneel.

Na de pauze vertoonde mej. E. Bakels
lichtbeelden over Oud-Zandvoort.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
C^ F. M.* Robbers, Koninginneweg 34,
telefoon 2813

WIJ,KZUSTER:
A. M. Stiphout, v.' Lennepweg 57, tel. 4294

APOTHEEK:
18 t.m. 24 november:
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.
Zondag 19 november

Dierenarts J. Beijers, Raamsingel 28,
Haarlem, telefoon 02500-13164

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zorïdag 19 november

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman met ver-
toning van dia's.

NED. PROTESTANl'ENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 19 november

10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.) uit
Haarlem.

Het; Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. H. Wethmar (d.g.), Zaan-
dam.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 19 november

10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne, Cat. Z. 34
19 uur,: ds. P. J. O. de Bruijne, Dankuur
voor gewas en arbeid. Medewerking van
het kerkkoor.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur.
's'Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 21 november

15 uur: samenkomst in „Pniël", Zuider-
straat 3.
Spr. Zr. B. Helmhout.

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudie zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal 4.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 19 november, 9.45 uur, 298 m: ra-
diotoespraak door dr. D. H. Prins. Onder-
werp „Mensen zoeken hun weg".

Belangrijke
1 TELEFOONN ÜMMERS

EN ADRESSEN
304é, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

l keer, kiosk Raadhuisplein.
2345 'Gemeente-secretarie
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

f voortselaan 365, Bentveld,
' SAAB service-dealer.

2071 Sorlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 ^„De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 'Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Ger-tenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Zandvoort maakt bekend, dat met ingang
van maandag, 20 november 1961, geduren-
de veertien dagen ter gemeente-secretarie
ter inzage ligti de partiële * wijziging van
het uitbreidingsplan-in-onderdelen der ge-
meente Zandvoort, i genaamd plan „Zuid",
betreffende de terreinen aan de zuidzijde
van het dorp tot aan de terreinen van de
Amsterdamse duinwaterleiding, welke par-
tiële wijziging is vastgesteld bij raads-
besluit van 14 november 1961, no. 11.

Binnen zes weken na afloop van boven-
genoemde termijn kunnen belanghebben-
den, die zich met bezwaren tot de raad
hebben gewend, bij Gedeputeerde Staten
bezwaren tegen het plan indienen.
Zandvoort, 16 november 1961.

Het Hoofd van het gemeente-
bestuur voornoemd, van Fenema.

Dames-, heren- en kinderpyama's
Flanellen damesnachtjaponnen, ook grote
maten. Flanellen lakens, l en 2 pers. en
verder alle

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING
bij het van ouds bekende adres:
Fa. v.d. Veld-Schuiten

KRUISSTRAAT 12.'TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

K.J.C. „De Kroon"
De stand in de competitie luidt als volgt:
Mevr. Boskamp 23022 p.; mevr. Verhaert
22790 p.; heer B. Nansink 22667 p.; heer
B. Keur 22407 p.

FAMILIEBERICHTEN

Op D.V. 17 november a.s. hopen
onze geliefde ouders en grootouders ,

' > H. HOEKEMA '

J. HOEKEMA-TROOST f.
hun 40-jarig huwelijksfeest ie vieren.
Gelegenheid tot feliciteren] op zater-
dagmiddag 18 november van 16.30-
17.30 uur in het Gemeenschapshuis,
Schoolplein te Zandvoort. "

Hun dankbare'1-kinderen
en kleinkinderen"

Heemskerk, november 1961
Mozartstraat 3 -,}

Met grote, blijdschap geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon

KIDO
C. van Duyn
A. van Duyn-van Egmond

Zandvoort, 14 november 1961
Van Lennepweg 30/2
Tijdelijk adres: Uyt den Bosch, Span-
jaardslaan 7, Haarlem

GESTIKTE DEKENS
ƒ 22,50; ƒ 18,50 en ƒ 16,50

WOLLEN DEKENS ,
vanaf ƒ 13,95

ACRYLIQUES BEDSPREI met volants,
2 persoons, ƒ 42,50

Beddenmagazijn W. H. Kemper
HALTESTRlAT 21, telefoon 2119 en 2501
Deelnemeri„Po,lio-winkelweek-a:ctie

•.*WA-w.w ôMm^

procent
Uw geld bewaren
tot max. f. 25-000.-,
op een depositoboekje
bij De Twentsche Bank

• is gemakkelijk en rentegevend.
U kunt de bedragen ook
per giro storten.

DE TWENTSCHE BANK
-; 170 kantoren in Nederland

Behaaglijk warm!

Natuurlijk
een oliehaard

o

gestookt met...

PETROLEUM
MEER WARMTE

i' .MINDER,ROET
ZUINIGER

OLIE- en G ASHANDEL Fa. A. Kerkinan & Zn.
' yai\, Lennepweg 5,,- Tel. 3576

-"'*' ZANDVOORT

D
Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekord....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.
WONINGRUIL aangeb. te
AMSTELVEEN: vrij huis
met garage op goede stand
in ruil voor soortgelijk huis
of flat te Zandvoort. Telef.
5100 of br. nr. 8908 Z.Crt.

WONINGRUIL
Vlaardingen-Zandvoort

Aangeb. vrij ben.huis met
gr. achtert., 3 krs en keuk.
Huur ƒ 10 p.w. Gevr. Zand-
voort soortgël. huis. Hoge-
re huur geen bezw. Br. nr.
8905 bur. Z. Crt.

Voor een zakenrelatie uit
Nederl. Nieuw Guinea in
Zandvoort of omgeving een
WOONHUIS te koop gevr.
gem. of ongem. Moet dir.
leeg te aanv.« zijn. Br. aan
F. M. van Deursen, Dr. C.
A. Gerkestraat 117 Zand-
voort (ond. Ipt.t. R.W.)

HUIS TE' KOOP GEVR.,
nu of latér,'( leeg te aanv.
Makelaar K.' C. v.d. Broek
Brederodestr. 25, tel. 2318.

Bedrijfsruimte
te huur gevr. Tel. 3745.

GARAGEBOX TE HUUR
GEVR. omg. Parallelweg.
Br. nr. 8907 bur. Z.Crt.

GARAGE TE HUUR v.d.
maanden dec., jan. en febr.
te Zandvoort:
Telefoon 020-724879.

GOED TEHUÏi gezocht
voor jong katertje.
Van Lennepweg 30/2.

AMANDA BALKE
VOETKUNDIGE
PEDICURB, MANICURE
MASSAGE•

Behandeling aan huis.
ZEESTRAAT 33
Afspraken via tel. 2135.

TE KOOP,:„POPPENKAST
met poppen ƒ 10,— en
KINDERWAGENZITJE
ƒ 5,—. Wilhelminaweg 50.

TE KOOP i.g.st. ELECTR
TREIN. Telefoon 3070.

GEVR.: HERENFIETS.
Brederodestr. 156, tel. 2449

ZWARTE 5pIET-f PAK te
koop.
Jan Snijerplein 1.

TOPMERK TV in gebruik
te zien, i.pr,st. Goedkoop
af te halen.t'-Tel. 4030.

Te koop goed onderhouden
KINDERWAGEN m. toe-
beh. ƒ 20. Br. 8904 Z. Crt.

Te koop: prachtige hand-
bewerkte CHINESE KAM-
FERKISTEN. Weijland 59a,
Nieuwerbrug, Post Bode-
graven, tel. 03488-303.

A.E.G. WASMACHINE te
koop, ƒ 75. Driehuizen, Ho-
geweg 74acliter.

ELEKTRISCHE T R E I N
te koop, op tafel, ook ged.
Nic. Beetslaan 48.

s
Te koop: SNELKOOKPAN
en z.g.a.n. VITAPAN. Gort
van der Lindenstraat 2/27.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere' vrijdag gekookte of
gebakken 'MpSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62,' telefoon 2263

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend^ van 9-17 uur
Zaterdag' van 9-12 uur

D.W.deBijll-Nachenius
Oogarts

De spreekuren
op zaterdag vervallen

„i Te koop: mooie GQLDEN ,
, COCKER SPANIEL (teef-,. ,

je), 12 weken oud. Tele- '
foon 3470.

JONG MEISJE gevr. v.d.
dag in de huish. Emma-
weg 19.

MAGAZIJNBEDIENDE
gevr. in groothandel in
Amsterdam, voor :t l mnd.
Melden na 20 u. Leeüweri-
kenstraat 12/6. Bij afwe-
zigheid Brederodestr. 71.

MEISJE gevr. v.d. huish.'
van maandag t.m. vrijdag
van 8.30-5.30 u., evt. halve
dg. Spechtlaan 15, Bent-
veld, tel. 02500-41802.

FLINKE HULP gevraagd,
2 ocht. p.w., mod. huis.
Fr. Zwaanstr, 12, tel. 3756.

WERKSTER -GEVR. , 2 x
in de week. Tel. 3862

NETTE HULP gevr. 'l of
2 maal in de week. Mevr.
Vulsma, Brederodestr. 80,
telefoon 2325.

Administratief werk
gevraagd
v.d. avondu. Br. 8902 Z.Crt.

RIETMEUBELBEDRIJF,
C. v.d. LUYT, Duinweg 33,
Noordwijk, tel. 2756. Het
adres voor strandstoelen,
ook 2 pers., terrasstoelen
en rotanmeubelen.

D A K LEK of andere
LEKKAGE? Fa. Bakker,
Wolstraat 2, Haarlem.
-̂™-".̂ -̂ ----•««w.«_ J

S I N T e n P I E T
OP BEZOEK. Telef. 2860.

Wij kunnen nog SCHIL-
DER- en WITWERK aan-
nemen. Prijs zeer billijk.
P. Tichelaar, De Wittstr.23
Amsterdam.

Gedipl. pedicure
Behandeling bij u aan huis.

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 2562

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

NIEUW
Last rninute malce np
Masker plus make up
in half uur klaar:

f 3,75
Tevens ontharen'
manicuren etc.
BEAUTY PARLOUR

Ans Nanninga
Kostverlorenstr. 64
Telefoon 2179
Behandeling
volgens afspraak

Vlug5) netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mlje
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk
LOODGIETERSWERK en
SANITAIR gevraagd. Br.
nr. 8901 bur. Z.Crt.

greet kuntz-zonjee
schoonheidsspecialiste

frans zwaanstraat 88
telefoon 2338
behandeling

volgens afspraak

P G Slinger
' GEDIPL, OPTICIEN

[ERK.ZIEKENFOMP51EVERQNCIEK.1
P05TSTR 12 • TEL 4395
-- ZfiNDVOORT



TE KOOP GEVRAAGD
aan de Boulevard Paulus Loot te Zandvoort of '
de daar achter liggende Brederodestraat, een
bungalow, semi-bungalow of villa '
In ruil kan worden aangeboden i op één der ge-
zelligste punten van Amsterdamj-Zuid, 'een zon-
nige en moderne 2e flat, bevattende 4 gr. ka-r*
mers, badk., keuken, zolderk., c.w., huur incl..
c.v. ƒ 143,— per maand.
Gaarne brieven met zo uitvoerig mogelijke ge-
gevens, zoals - juiste ligging - indeling - prijs
enz. aan het bur. van dit blad onder nr. 8903.

Philips geschenkenparade
Gadeaux van blijvende waarde
tegen zeer aantrekkelijke condities. '.'
Keus uit vele combinaties. Bijv.:

Philips VENTILATOR KACHEL ƒ 72,50
Regelbaar in verschillende stan-
den. Vraagt hem enige dagen
gratis op proef.
PHILISHAVE ƒ 42,-
Philips RADIO BOUWDOOS ... . .ƒ 13.75

ƒ 126,25 ad ƒ 1,50 p.w.
of
Philips SNELSTRIJKBOUT ƒ 34,50
PHILISHAVE ƒ 42,—
Philips MIXER ƒ 47,50

ƒ 124,00 ad ƒ 1,50 p.W.
PHILIPS RADIO TRANSISTOR ƒ138,—
PHILIPS STEEL STOFZUIGER ƒ 120,-
Vraagt bij ons inlichtingen.
Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie |-
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT Zandvoort
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534

Grote uitgeverij van "weekbladen zoekt
• ' voor het rayon Zandvoort contact met een

actief persoon ;
die zich wil belasten met de wekelijkse
verkoop en bezorging van tijdschriften aan
vaste abonnees. Verdienste ca. ƒ 35 p.W.
Br. nr. «906 bur. v.d. Zandvoortse Crt.

Huishoudelijke hulp gevraagd
in de Clarakliniek, Kostverlorenstraat 93. ;
Inlichtingen tussen 11-12 uur, telef. 2407.

SintNicolaas
reeds in Zandvoort
Inderdaad, van de week kwam de Goedheilig-
man persoonlijk even bij Nooy binnen huppe-
len op zijn paard (boe bestaat het), om zijn
goedkeuring uit te spreken over de geweldige
Sint Nicolaas-sorterlng, .die de fa. Nooy aan-
biedt aan zijn cliënten.
Ook de wekelijkse actie-aanbiedingen vond Sint
Nicolaas fantastisch.
De«e week 2 enorme aanbiedingen:
Ie 'n pracht jaspé flanellen

2 persoons laken
tegen een zeer lage prijs. Overtuigt u door
uw bezoek aan de fa. Nooy.

2e een nieuwe mooie party
heren overhemden
Doch nu alleen wit, ongelooflijk ƒ 9,95.
Er is nog een klein partijtje FLANELLEN
HEREN-PYAMA'S aanwezig. Prijs ƒ 7,75
Wacht echt niet te lang!
Onze Sint Nicolaas-etalages zijn gereed,
zie de sortering

Voor al uw Sint Nicolaas-inkopen:
ibij

NOOY
^ZANDVOORT,

Uw geschenken worden in keurige Sint
Nicolaasverpakkingen verzorgd.

Dinsdags'1 de gehele dag gesloten

Van Dam's parfumerie
HALTESTRAAT 53 .

Sint Nicolaas, 5 december, is de geschenkendag
van het jaar!
Ook wij hebben 'n UITGEBREIDE COLLECTIE
om cadeau te geven.

Indien u nu reeds koopt heeft u keus uit
de grootste sortering!! o.a. in:
Parfums, schoonheidsartikelen
Dozen zeep van allerlei merken
Eau de Colognes, -lotions
Toilettassen en vele halskettingen

VOOR DE HEREN:
Scheerapparaten, scheerkwasten
After shave lotions, haarlotions
Brillantines, haarcremes en haarborstels

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

gevoerde schoenen
en pantoffels

Grote Krocht
annex reparatie-afdeling

TECHNISCH HOOGTEPUNT - GEZELLIG MIDDELPUNT

i
Dit is de nieuwste PHILIPS RADIO,
Zeer natuurlijke weergave.
Een MUZIEK-INSTRUMENT!

uitgebreid met 2e kanaalkiezer,
Tegen de prijs van ƒ 528,— of f 6,— p.w.
PHILIPS TELEVISIE, klaar voor de toekomst,
48 cm beeld, ƒ 825,— of ƒ 9,— p.w. i
Uw oude Radio en Televisie heeft inruilwaarde! '
Komt u eens kijken en luisteren? Wij regelen, desgewenst na persoonlijk overleg, de
betaling met u. ; '

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F. H. PENAATPHILIPS-SPECIALIST

Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534, Zandvoort

KOUD?
v t

Wij verwarmen uw huis

ELEKTRISCHE KACHEL . . . .

ELEKTRISCHE RADIATOR . . .

ELEKTRISCHE DEKEN-, ERRES .
M

•. ELEKTRISCHE BEDKRÜIK . . .

. PHILIPS INFRAPHIL J . . . .

PHILIPS HOOGTEZON,, . . . .

BADKAMER VERWARMING . .

HANDRADIO'S 6 TRANSISTORS .

j

Fa. Schuilenburg
Grote krocht 5-7 telefoon: 2974

i"

12.95

39,80

64,'50,

27,50

54,00

37,50

47,50

75,00

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

WIST ü
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Aangeb. prima gemalen

zwarte grond
Franco thuis en RIET-
MATTEN, alle maten. WOK
gren. te .nlaatsen. Fa. C. A.
Rijnbeek, Rietmattenfabr.
en grondhandel, Haven 30,
Hillegom.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

*nu
met vitaminemei

A -VA

de n/eu\Ve Wy toert,-es z//n
De Wybertjes, nu in
nieuwe samenstelling,zijn
milder, bevatten
vitamine A en C en...
zijn daardoor nóg beter.

Neem zo'n nieuw,
handig schuifdoosje.
Eén vingerbeweging...
een paar Wyber t jes . . .
hm
keelfluweel —

Koop vandaag
zo'n doosje!

e nieuwe Wytaert /es zi/n
medicinaal
verfrissend én
zo aangenaam
van smaak

Een goud of zilver geschenk
is een blijvend geschenk

Doet bijtijds uw inkopen bij

LANSDORP
KERKSTRAAT 33, TELEFOON 2359

Ook deelnemer aan Sint Nicolaas-actie

ENGELS
Conversatie, bijwerken van
leerlingen door lerares M.O.

Mej. J. W. van Overklift,
Zandvoortselaan 293, tele-
foon 02500-41015.

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Deelnemer Polio-winkelweek-actie
APARTE SINT NICOLAASGESCHENKEN

PRESBURG brengt een unieke kollektie

heerlijk-warme damespantoffels Ï
95

Een en al behaaglijkheid, en gulle warmte.
Moderne creaties in prachtige kleuren.
Buitengewoon flexibel kwaliteitswerk.
Verrassend-lage prijzen.

Een zeer fraaie
Nylon-vilt Cosy-
pantoffel, met bont-
kap. Heerlijk warm ge-
voerd. Buitengewoon zacht en
soepel. In diverse kleuren ... 5.95

Ook voor
Heren en Kinderen

biedt onze
Pantoffel-kollektie
juist wat u zoekt

in een rijke
verscheidenheid.

495

Een zeer aparte
Cosy-Pantoffel van wit gemê-
leerde Eskimowol. Behaaglijk
warm, zacht en soepel. De
veel-kleurige af biezing en dito
voorblad-garnering geven het
geheel een vrolijk cachet.
Slechts 6.95

Bijzondere
aanbieding! Leuke

Pantoffel van bedrukt
Corduroy. Diverse kleur-

dessins. Met bontkap en strik-
garnering. Warmgevoerd. Zeer
flexibel 4.95

Prachtige
suède Mo-
cassin in div.
mooie kleuren.
Met weelderige
vachtrand en op
voorblad gouden sier-
motief. Heerlijk warm 5.95

PRESBURG
Grote Houtstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG • BUSSUM - HILVERSUM - AMERSFOORT . UTRECHT - ARNHEM - NIIMEGEN - BREDA - GRONINGEN



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGEHB

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH .
BUREAU J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Wi] leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

Vakkundige en snellt
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

DIRKB BROEK
KOOPT
EROOK
WANT..

baal KLEUTERTAAI CQ
70 STUKS, *f *J

MET,, AU.ES- ERI N

r.
MULDER

SPEUJEN
Pofc4 BROKKEN
SPECULAAS

TfQ
f a

NÜ MINDER.DAN /ZPRUS jyjizoEKENi^oy
WEER. ONTVANGEN:

CHOCOLADE LETTER,

GELAKT &EUKENHOUT-

SCHU1MPUST1C
vooe, KUSSEN ETC.

GROTE BAAL

rRÖÖlMBÖTÈR.
J6ALETTES

BarneveldjoteNO.!
EIEREN

MELKPOEDER.

IN AU ONZE GROENTE AFDELINSEN:
BANANEN

liHiHmnnimiiitiiiiinini!ninimniuiiiiin:niiniiiiinimiiiiiiimmiiiiiiiii]ii[iiiun

DIRK VAN DEN BROEK HEEFT IN Bil IC I
HAVERMOUT-KAAS-MELKPOEPER.-CONDENSMELK.
SLAOLIE- VLEES -eROENTEN -VRUCHTEN -SAPPEN
ROOMBOTEB-MARGA13I NE &MJ. e/n,*,.

NOODRANTSOEN PROVIANDEREN KOSL...HIETS/
•wowh demakkdyk om. wat jn huis Ie hebben bü onverwachte"
visite- en U spaavf- alvast- \iooy Uw volgende vakantie.

WOENSDAGKOOPJES^
PAKJE CACAO 2<3 F/ibe-SPERCJESONEN, J
busSPECULAASKRUIR 2>Q

PONDqeSort.TOFFtES89 GROOT PAK MIE -49
TABLCHOCQLADE S9 KOPe*vSCHOTEL._39
PAK.HOTELKOFFIE 1.13 &LIK,~„SEISH«:~ QQi
busPOEOERKOFFIE L19 ™iWJP]MK.̂ ALI^_>7;3!j RoL8ANViETSRas4Q
2PAKBAKMEEL 6<3 Awerïk.BUKDPEMEL 50 200(r-.AMANDELENc39
TKORSTMIX ||A] fawiliefles. ^ p\d irï(llOBAALC<!ltt62fbiuil
i vooR.Koesra^K.Vöi SHAMPOO - *J*-s \GApnrMNER&fkQ!
GOLDEN wauNEMaA ZAK-Z^STOKS «»Xk i *^ru»~"'cr*:iWi
,^^^jN6N^gil pLASTlompEl

ï

Kerkstraat 19, Zandvoort

Krijgt u gasten?
Geen bestwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 - TELEFOON 2164

K leed u warm!
Bij ons vindt u een zeer mooie
collectie in:
MOHAIR SHAWLS voor dames en
heren
Vlotte
WOLLEN HOEDJES en MUTSEN
WOLLEN en LEDEREN DAMES-

en HEREN HANDSCHOENEN
Leuke Noorse KINDERWANTEN

WOLLEN KINDER MAILLOTS

NYLONS met en zonder naad
vanaf ƒ 1,45

Grote keuze in de nieuwste
wolsoorten in modieuze kleuren!

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telefoon 2099

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54

Tel. 2562 Grote Krocht 23
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE '

Nederlandse
Protestanten Bond

BAZAR
in gebouw Brugstraat 15

Opening woensdag 22 nov..
om 10 uur

Doorlopende verkoop tot ±. 24 uur.
Bij groot restant op woensdag gaat
de verkoop ook door op donderdag
23 november van 13 tot 17 uur.
in ieder geval:

UITVERKOOP
aanvangende 's avonds 8 uur.
Grote verscheidenheid van vele
mooie artikelen. Zeer geschikt o.a.
voor Sint Nicolaas-cadeaux.
Diverse attracties.
Trekking verloting, goedgekeurd bij
besluit van b. en w. van Zandvoort,
d.d. 24 okt. 1961, op donderdag 23
nov., 's avonds 9 uur.

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

SPECIALE WEEKEND-RECLA1UE
750 gram schouderkarbonaden 3,00
750 gram ribkarbonaden 3,25
500 gram lende entre-cote 3,25
Voor de boterham:
150 gram lever 0,95
150 gram rosbief 1,00
150 gram frikando 1,00
150 gram pekelvlees 0,75
150 gram gebraden gehakt 0,55
150 gram ham 0,85
250 gram gekookte worst 0.85
l ons ham met l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85
Ook voorradig Ie kwaliteit braadkuikens

en kippenpoulet

De Winter is in zicht
Wij brengen u een vlotte collectie
OVERJASSEN, o.a. Teddy, Mohair en

Flaus van ƒ 59,- tot ƒ 149,-
MONTY COATS, zware duffel,

van ƒ 29,75 tot ƒ 42,-
JEKKERS, geheel gecapitoneerde voering ƒ 65,—
WOLLEN SHAWLS, o.a. Mohair en

Shetlands van ƒ 4,90 tot ƒ 12,90
HANDSCHOENEN, nappa, wol, etc.

ƒ 3,90 tot ƒ 22,50
WOLLEN TRUIEN v.a. ƒ 24,90, ook met V-hals
PULLOVERS en FULLPOLO'S ƒ 18,90 tot ƒ 36
WOLLEN VESTEN, div. kleuren ƒ 22 tot ƒ 36
CORDUROY PANTALONS, Schuttersveld,

smalle pijp ƒ 18,90

l
-4*

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEen HERENKLEDING

KERKSTR.20 • T£L:3136

*MONOPOLÏ
Kasaa geopend:
Dagelijks 7 uur, aondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 17 t.m. ZONDAG 19 NOVEMBER,
aanvang 8 uur

B el i n d a Lee als

MESSALINA
Het veelbewogen leven van de beruchte, wrede-
sensuele en despotische keizerin.
In cinemascope en kleuren. 18 jaar.

MAANDAG 20 en DINSDAG 21 NOVEMBER,
aanvang 8 uur

Jam.es Corner - Jack Warden

Stoottroepen
in de aanval
18 jaar.

WOENSDAG 22 en DONDERDAG 23 NOV.,
aanvang 8 uur

Ingmar Bergmans sprankelende komedie

Een les in liefde
Eva Dahlbeck - Gunner Björnstrand.
18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 19 NOVEMBER, 2.30 uur
Een familieprogramma voor alle leeftijden.
Joe Brown als

De ridder
zonder vrees

2550

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Baetslaam 52, tel. 4267, Zandvoort

St. Nicolaas verrassing
Bij aankoop ter waarde van ƒ 15,—
een wollen Shetland sjaal
van ƒ 5,95 voor 1,50

Deelnemer Polio-actie
Voorzorgzegels nemen wij aan

NOTTEN
Haltestraat 59

Luxe- en kunstn.art.
Haltestraat 19, tel. 3469

Handenarbeid
uit Joegoslavië

Geopend van 10—12, 2—5 uur,
Dinsdagmiddags gesloten.

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, Opel en VW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Electro Technisch Bureau
F. ZWEMMER

Voor alle electrische installaties, zowel op
kracht-, licht-, signaal- als zwakstroomgebied.

Specialiteit in:
KOOK- EN BOILERINSTALLATIES

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en gebruikt
onze praktische ervaring

F. ZWEMMER, KRUISSTRAAT 2, TEL. 4035

VISITEKAARTJES

Ook een aardig
Sint Nicolaas-cadeau

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, tel. 2135

Erkende R utorijschool „Zandvoort"
The -beckestraat 17 - Telefoon 3283

V E R H U U R VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

Hef wonder van Zandvoort
Doet nu reeds uw inkopen voor St. Nicolaas

ONZE SORTERING is nu nog volledig.
In speeïgoederen: Jumbospelen, Dinky
Toys, Schuco Varianto-dozen, Monti bouw-
stenen, Triang-auto's en nog 1001 andere
speeïgoederen.

In luxe- en hmslioudëlijUe artikelen is onze sortering ook zeer
groot o.a. Tornado, Brabantia, Sola- en Boldoot-artikelen.
Wat u in onze vier etalages niet ziet, vraagt dat in de winkel;
wij kunnen niet al onze artikelen etaleren.
SWALUESTRAAT 9 TELEFOON 2418

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Bet speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en G-RAFWERK.

ALLE SOORTEN BLOEMBOLLEN
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

en gracieus staan onze

Planellen

Kleuter en
Meisjes
DUSTERS
(wat zijn ze er
groos mee) en
wat staan se leuk!

Dusters en peignoirs!
Ze zitten bovendien heerlijk warm!

Wij brengen u een uitgebreide kollektie in: satin-feutre, flanel, wol en nylon (ge-
watteerd). Leuke modellen, aparte dessins, maar óók in effen en reeds vanaf

J. Th. KORT
DE ZAAK WAAR ,JtWALITEIT" DE BOVENTOON VOERT.'

16,90

Gr. Krocht 30-36

EXTRA REKLAME!
Slagerij Burger
HALTESTRAAT 3 TELEFOON 2994

750 gr. rosbief . . . . 3,78
750 gr. lende . . . . . 3,78
750 gr. staartstuk . . 3,78
750 gr. entre côte . . 3,78
750 gr. lende lappen, 3,78
750 gr. magere varkenslappen 3,58
750 gr. Doorr. runderlappen ... 2,68
750 gram fijne riblappen 3,58

Maandag en dinsdag
250 gr. héél malse bief stuk 1,65
3 stuks fricandellen 0,98
3 stuks slavtnken 0,98

Weekend reklame
100 gr. Haagse leverworst en"7Cn
100 gr. ham samen'*"».

Heerlijke gekookte rookworst
250 gram 70 et

Braadkuiens 500 gram 2,30
Kippoulet 100 gr. 0,46

Lamsvlees
voor de fijne keuken

Bout (zonder been) 500 gr. 2,65
Magere lappen 500 gr. 2,45
Koteletten :.. 500 gr. 1,78

woensdag en donderdag
500 gram gehakt ho.h.... 1,25
100 gr. hoofdkaas en
100 gr. Saksische . 49 et

GELDERSE ROOKWORST van
250 gram 85 cent.

U koopt in een klassezaak bij:

Gebr, Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

A.s. zaterdag
'n heerlijke marasquin taart - f 1,90
Probeert nu reeds onze
heerlijke specuïaas
2 grote stukken met amandelen voor f l,—

Vraagt onze verkopers naar ons heerlijk

krenten- of rozijnenbrood
Zij zullen u met plezier hiervan bedienen.

Elke fijnproever prefereer,: LEFFERTS Ctt gedistilleerd S55nU*** '. SSSSS fUO T
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ZANDVOORTSE CDU
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,-; buitenland ƒ 8,-
Losse exemplaren 10 cent
Giro 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Wens van drie ministers
Verplichte verzekering voor weggebruikers

Wanneer 't parlement begin volgend jaar de wensen van de ministers Korthals, Zijl-
stra en Toxopeus vervult, dan zullen alle weggebruikers in Nederland, inclusief
de bromfietsers, zich moeten verzekeren. Het -wetsontwerp daartoe is al enige tijd
geleden bij de Tweede Kamer ingediend. Het heeft in verzekeringkringen en onder
de (georganiseerde) weggebruikers de nodige onrust veroorzaakt. Aan de ene kant
is men bevreesd, dat de auto-, motor- of bromfietsrijders een te onverschillige hou-
ding aannemen ten opzichte van de polis en van de zijde van de weggebruikers
vreest men, dat de verzekeringmaatschappijen van de gelegenheid gebruik zullen
maken om haar premies te verhogen.

De nieuwe regeling maakt voor het auto-
verkeer niet bijzonder veel uit. Tijdens
een bijeenkomst in het Scheveningse Kur-
haus, waar in de zomer talrijke badgas-
ten verpoging zoeken, maar in de winter
het rijk is opengesteld voor talrijke con-
gressen, zei mr. A. W. Baron van Im-
hoff, voorzitter van de Koninklijke Ne-
derlandse Automobielclub, dat 't voor auto-
mobilisten in feite alleen maar gunstig
is. Nu al is 95 procent van alle autobezit-
ters tegen' wettelijke aansprakelijkheid
verzekerd. Het nieuwe wetsontwerp voor
de W.A.-verzekering, dat pas na grondige
bestudering van het Nederlandse ver-
keerswezen tot stand kwam, raakt hen
dus niet zozeer.

Anders is het met de bromfietsers. Zij
zullen moeten kunnen bewijzen, dat zij
tegen W.A. >zijn verzekerd. Baron Van
Imhoff was daarvoor bij onze oosterburen
te gast geweest. Hij opperde het idee om
door de verzekeringmaatschappij een soort
van kentekenbewijs te laten verstrekken,
welke aan het spatbord van de bromfiets
kunnen worden bevestigd. ledere agent
kan dan direct zien of een bromfiets ver-
zekerd is of niet. De voorzitter van de
KNAC zag er nog een ander voordeel in:
„Wie direct "herkenbaar is aan een ken-
teken zal allicht een stuk beheerster in
het verkeer zijn". .

Het is nog een vraag of zijn suggestie
door de regering — of door de verzeke-
ringmaatschappijen — zal worden over-
genomea. Wel had hij een ander prijzens-
waardig idee. De regering heeft het wets-
ontwerp alleen geldig gemaakt voor het
motorverkeer, maar daarbij een uitzonde-
ring gemaakt voor de z.g. .ijzeren honden'.
Dat zijn de handwagens met hulpmotor
en gemotoriseerde bestelwagentjes, die niet
harder mogen rijden dan 16 km per uur.
Ze worden - door bakkers, melkboeren, krui-
deniers etc. door het gehele land steeds
meer gebruikt. „Deze logge, nogal zwa-
re voertuigjes, waarvoor bovendien vrij-
stelling wordt verleend van de remver-
tragingseisen, kunnen bij een aanrijding
gemakkelijk ernstige schade toebrengen",
aldus Baron Van Imhoff.

Veel belangstelling bestond vanzelfspre-
kend voor de verzekeringmensen, die bij
deze gelegenheid een doekje zouden ont-
vouwen, waarop de toekomstplannen van
de maatschappij, of tenminste de ver-
wachtingen daarover, stonden geborduurd.
Het meest opvallend was de uitlating van
mr. J. C. van Laer, voorzitter van de
Nederlandse vereniging van automobiel-
assuradeuren, die in mei van dit jaar, toen
de plannen voor een verplichte W.A.-ver-
zekering juist bekend waren geworden,
zei: „De premies zullen als gevolg van het
wetsontwerp ongetwijfeld omhoog gaan".
Tijdens de recente conferentie in Scheve-
ningen wilde mr. Van Laer dit echter niet
direct zeggen.

Wel werd de mogelijkheid geopperd, dat
voor bepaalde categorieën weggebruikers,
die onder de kwalijke naam „brokkenma-
kers" bekend staan, speciale — hogere —
tarieven worden samengesteld. Dat zou
dan een compensatie zijn voor het hogere
risico, dat de verzekeringmaatschappij bij
deze verkeersdeelnemers loopt. Wat mr.
Van Laer ook ondubbelzinnig liet blijken
was, dat de verzekeringkringen helemaal
niets voelen voor 't onlangs officieel naar
voren gebrachte idee (in de Benelux-raad)
om het zogenaamde „eigen risico" te la-
ten vervallen. Op het ogenblik is het ge-
bruikelijk ,dat men de eerste vijftig gul-
den van zijn schadebedrag zelf betaalt.
Dat zal dus ook bij de nieuwe wet —
waarin hierover geen bepaling is opgeno-
men — wel zo blijven. Al blijf t • altijd de
mogelijkheid, dat het parlement aandringt
op een' wijziging van het wetsontwerp in
deze zin.

Over niet al te lange tijd zal dus iedere
gemotoriseerde weggebruiker naast zijn
rijbewijs ook een verzekeringkaart moe-
ten tonen. Voor de voetgangers betekent
dat, dat zij in leder geval hun schadever-
goedlng krijgen, wanneer ze buiten hun

schuld worden aangereden. De kans zit er
zelfs in, dat die schadevergoeding, gere-
kend naar de huidige normen, hoger zal
worden. De Nederlandse rechters rekenen
nog altijd naar conventionele maatstaven.
Bedragen, zoals die in Amerika en Enge-
land worden uitgekeerd, zijn hier onbe-
kend. Nu de rechter weet, dat achter de
schuldige een maatschappij staat, die van
het betalen van de schade een bedrijf
heeft gemaakt, zal hij wellicht grotere be-
dragen laten uitkeren. Natuurlijk blijft
altijd een klein percentage de nieu-
we wet negeren. Maar ook daarin is voor-
zien. Er zal een waarborgfonds worden
gesticht, dat door het Ministerie van fi-
nanciën wordt beheerd en waaruit beta-
lingen kunnen worden gedaan, als de
schuldige aan een verkeersongeluk niet
verzekerd blijkt.

In andere landen is de verplichte verze-
kering geen onbekende meer. De uitwer-
king moet men niet zoeken op verkeers-
technisch, maar sociaal terrein. Ieder
weet zich door de wet in het verkeer nu
straks ook financieel beschermd.

Vergaderkalender nov.-december
f 2 november — Ned. Ver. van Huisvrou-
. wen, kienmiddag, Gemeenschapshuis.

22 november — Ned. Chr. Bond van Over-
heidspersoneel, afd. Zandvoort, leden-
vergadering, Gemeenschapshuis.

22 november — Ned. Protestandenbond,
afdeling Zandvoort, bazar, Brugstr. 15.

22 en 25 november — Folklorevereniging
„De Wurf", folklore-avond — Zomer-
lust.

23 november — Ned. Protestantenbond,
uitverkoop bazar, Brugstraat 15.

24 november — Ned. Chr. Vrouwenbond,
lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk.

28 november — Fotokring „Zandvoort",
collectie kleurendia's, Gemeenschaps-
huis.

30 november — Humanistisch Verbond,
gemeenschap Zandvoort, lezing, Het Huis
in de Duinen.

l december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, schouwburgmiddag.
11 december — Stichting culturele kring

't Helm, Het Ned. Kamerkoor o.l.v. Fe-
lix de Nobel

12, 13 en 14 december — Zandvoortse ope-
rette-vereniging, operette-uitvoering in
Monopole.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, koffieuurtje bij Kiefer.

13 december — Oudervond Wilhelmina-
school.

15 december — begroetingsavond nieuwe
inwoners, Raadhuis.

17 december — Hervormd kerkkoor, con-
cert, Hervormde Kerk.

18 december — Toneelvereniging „Wim
Hildering, toneeluitvoering, Zomerlust.

19 december — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, afd. Zandvoort, Zweedse kerstmid-
dag, Gemeenschapshuis.

21 december — Personeelsvereniging van
ambtenaren der gem. Zandvoort — klen-
avond, Gemeenschapshuis.

Impasse burgerluchtvaart

Techniek gaat sneller
dan u denkt

De luchtvaart, althans de burgerluchtvaart, maakt een moeilijke periode door. Dat

is duidelijk te zien aan de drastische bezuinigingsmaatregelen, welke alle grote in-

ternationale maatschappijen op het ogenblik doorvoeren. Ook de K.L.M.. Voor het

eerst is de maatschappij niet bij machte om de leerlingen van de Rijksluchtvaart-

school als piloten aan te nemen. Het geld is er niet om de extra salarislast te dra-

gen. De leerlingen van de R.L.S., die er vast op vertrouwd hebben bij de K.L.M,

emplooi te zullen vinden, moeten nu naar marine of luchtmacht gaan.

VOETBAL

TELEURSTELLEND DUEL
tussen Zandvoortmeeuwen en Celeritudo

Zandvoortm. heeft j.l. zondag in een teleurstellende wedstrijd met 4-3 verlo-
ren van Celeritudo uit Utrecht. Wegens een blessure was keeper Ter Wolbeek
vervangen door Molenaar. In de voorhoede waren verscheidene wijzigingen aan-
gebracht. Plaizier speelde in deze ontmoeting op de linksbinnenplaats en Nijkamp
op de rechtervleugel.

De Utrechtse ploeg ging direct na de af-
trap tot de aanval over en zette de verde-
diging van de kustbewoners onder zware
druk. Vooral de linkervleugel van de
Utrechtenaren vormde een ernstige be-
dreiging voor de defensie van Zandvoort.

Vijf minuten na het begin werd die be-
dreiging werkelijkheid. Ries Kraan van
Celeritudo brak door, zijn broer en mede-
teamgenoot voltooide de aanval met een
fraaie kopbal. 1-0.

Drie minuten later moest invaller doel-
man Molenaar opnieuw wijken, nu voor
een schot van Stobbelaar die in eigen doel
schoot. 2-0. Zandvoort gaf zich na dit ont-
moedigende begin niet gewonnen en ging
— ondanks zware tegenstand — tot de
aanval over.

Ook Zandvoort profiteerde van een mis-
verstand in de achterhoede van Celeritu-
do. Het eerste doelpunt voor de Meeuwen
kwam tot stand door „bemiddeling" van
een Utrechtenaar, de achterspeler Thijs-
se. 2-1.

In de 35e minuut brak Visser door de
Utrechtse verdediging heen en bracht de
partijen op gelijke voet. 2-2. Zandvoort
raakte op dreef, even later scoorde Nij-
kamp het derde doelpunt. De scheidsrech-
ter was echter een andere mening toege-
daan en keurde dit doelpunt — buitenspel
volgens zijn opvatting — af. Enige minu-
ten voor 't einde van de eerste helft werd
Plaizier vervangen door Koper.

De tweede helft begon met een serie
aanvallen van Zandvoort, waartegen Cele-
ritudo zich uitstekend verweerde. Er bleef
zelfs nog voldoende ruimte voor de Utrech-
tenaren over om de voorhoede aan het
werk te zetten.

In de 13e minuut van de tweede helft
werd de verdediging van Zandvoort op-
nieuw het slachtoffer van een abuis. Nu
was het Water die het leer in eigen doel
liet rollen. 3-2. In de Zandvoortse rijen
was hierna het vuur wel gedoofd. Zes mi-
nuten later maakte Kraan van Celeritudo
ook aan de laatste illusies een einde met
een forse kopbal. 4-2.

Even voor het einde van de ontmoeting
kreeg Zandvoort een strafschop toegewe-
zen, nadat Visser ongeoorloofd was aange-
vallen. Oosterbaan wist deze strafschop in
een doelpunt om te zetten. 4-3.

Een sprankje hoop begon weer te

gloeien bij de Meeuwen. Maar Celeritudo
sloot de gelederen en Zandvoort moest 't
hoofd buigen. De stand bleef in het na-
deel van het Meeuwenelftal.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen:

De stand in afdeling West l, 2e klasse B
luidt thans als volgt:

Watergraafsmeer
Zeeburgia
Amsvorde
T.Y.B.B.
Celeritudo
Aalsmeer
Zandv.meeuwen
H.B.C.
Schoten
Baarn
R.K.A.V.I.C.
J.S.V.

8

8 6 2
8 5 2
8 3 3

2 4
8 4 0
8 3 2
8 2 3
7 1 4
7 2 2
8 1 4
8 2 2
8 1 2

0 14 27-15
1 12 17-10
2 9 13-12
2 8 16-11
4 8 14-14
3 8 21-23
3 7 14-14
2 6 13-15
3 6 8-14
3 6 13-13
4 6 18-19
5 4 6-20

Dat over de gehele wereld zowel grote als
kleine luchtvaartmaatschappijen in moci-
lijkheden zouden geraken, werd al twee
jaar geleden verwacht. Alleen nog niet
in die omvang waarin het verschijnsel zich
nu manifesteert. De luchtvaart heeft een
stormachtige ontwikkeling achter de rug
en een orkaan voor de boeg. De oorzaak
is de techniek, welke maar niet ophoudt
met het steeds weer opnieuw ontwerpen
van grotere en snellere vliegtuigen. De
maatschappijen voelen zich aan rang en
stand verplicht om zich van al die sensa-
tionele nieuwe toestellen te voorzien. De
eerste grote stap was het straalverkeers-
vliegtuig, waarvan de aanschaf enkele mil-
jarden guldens aan investeringen heeft ge-
vraagd. De volgende is de aankoop van
supersonische vliegtuigen, wölke meer
weg hebben van raketten, zoals die nu al
op de tekentafels staan.

De straalvliegtuigen hebben, voor wat
het aantal betreft, de wereldluchtvloot
voor ééntiende deel veroverd. Er zijn in
totaal ongeveer ruim vijfduizend verkeers-
vliegtuigen in gebruik. Vijfhonderd daar-
van hebben straalmotoren. Maar die vijf-
honderd kunnen samen ruim een derde
van de totale vervoerscapaciteit van de
luchtvaartmaatschappijen voor hun reke-
ning nemen. Geen wonder, dat tal van
maatschappijen haar vliegtuigen niet ren-
dabel kunnen maken, doordat ze met half
lege kisten moeten vliegen"of de toestel-
len op de grond moeten laten staan. Wie
op Schiphol gaat kijken ziet daar een
groot aantal Lockheed Constellations in de
mottenballen staan. Het zijn prima vlieg-
tuigen, maar de K.L.M, weet niet wat ze
er mee moet doen. De straalvliegtuigen
hebben het intercontinentale vervoer al
overgenomen. ' '

De civiele luchtvaart heeft te veel in-
eens willen doen. Jaren geleden verwacht-
te men een scherpe stijging van de be-
hoefte aan luchtverkeer. Maar de vraag is
toch op de prognoses achter gebleven. In
Pergelijking met 1960 is dit jaar de capa-
citeit van de maatschappijen met meer
dan de helft toegenomen. Maar voor wat
't verkeersaanbod betreft was nauwelijks
van een groei van enige omvang sprake.
Op de kantoren van de maatschappijen zit
men nu met de handen in het grijze haar.
Men geeft nu toe, dat men te veel ineens
heeft gewild. Ieder is graag bereid om alle
maatregelen te treffen, die de gang van
zaken weer wat kunnen normaliseren,
maar het gaat eenvoudig niet.

Het lijkt alsof de luchtvaart een zelf-
standig monster is geworden, dat met ra-
zende snelheid voortvliegt. En geen eco-
noom is in staat het monster als een mo-
derne Sint Joris te bestrijden.

De slagader voor vrijwel alle grote
maatschappijen is het vervoer op de
Noordatlantische routes, de verbindingen
tussen de Verenigde Staten en Europa. Er
zijn echter maar liefst zeventien firma's,
welke op deze luchtroutes een lijndienst
met straalvliegtuigen onderhouden, zij het
dan wel met soms de allergrootste moeite.
Geen wonder, dat de toestellen dit jaar

de nieuwe /es z/'/n uit!

in handige schuifdoos

met vitamine A -f C

nog slechts (gemiddeld) voor de helft
konden worden volgeboekt, terwijl men
daar vorig jaar nog voor zeventig pro-
cent in slaagde. De maatschappijen heb-
ben straalvliegtuigen (miljoenen guldens
por stuk) gekocht. Ze kunnen deze niet
gebruiken. Meestal werd het aankoopmo-
tief meer geleid door chauvinisme, trots
en jaloezie dan door gezonde concurren-
tie.

Een krachtige sanering lijkt de enige
oplossing. Maar de tijd schiet voort, snel-
ler nog dan de snelste straaljager. Men
heeft geen rust om de zaak eens nuchter
te bekijken en desnoods van de grond af
aan opnieuw op te bouwen. Over vijf of
tien jaren komen de supersonische toe-
stellen, welke in twee uren van New York
naar Londen vliegen. De maatschappijen
zullen weer nauwkeurig op elkaar letten
en zodra de BOAC een bestelling doet
kunnen KLM, Pan American en al de an-
deren, naar zij menen, niet achter blijven.
Ook al heeft niemand er in feite het geld
voor.

Men kan zich afvragen of over vijf ja-
ren de straalvliegtuigen van nu ook in
goede conditie tussen de mottenballen
staan. Het is beslist niet onwaarschijnlijk.
Ieder straalvliegtuig kost nu per vlieg-
uur vijfduizend gulden. De nieuwe super-
sonische toestellen vragen nog veel meer
geld. Dat kan alleen opgebracht worden
door financieel sterke luchtvaart groepe-
ringen. Nu al zoeken steeds meer maat-
schappijen eikaars steun.

Het vergt veel realisme om deze weg
te volgen. Chauvinisme en luchtvaart zijn,
zeker in Nederland, historisch met elkaar
vergroeid. Maar men zal een veer moeten
laten om tenminste de vleugel in stand te
kunnen houden.

De gemeente is een bijzonder dorp en dat
is 't.

Deze variatie op een bekend gesegde
van één van de figuren uit de jongens-
boeken van Joh. Kieviet, zou, men op toe-
passing van Zandvoort kunnen verklaren.

Aan het bijzondere karakter van Zand-
voort als woon- en vakantie-oord zullen
nog maar weinigen twijfelen. Onzekerheid
bestaat echter over de vraag, of men wel
voldoende inzicht heeft in het patroon van
dit bijzondere karakter, dat met zoveel
nadruk naar voren wordt gebracht.

Noch de algemene beschouwingen van
de dames en heren raadsleden, noch de be-
handeling van de begroting door de vroe-
den in de vergadering van j.l. dinsdag,
geven op deze vraag een bevredigend ant-
woord.

Een bestuurscollege dat in dertig tni-
nuten door een begroting snelt, kan daar-
mee blijk geven de materie goed onder de
knie te hebben, maar het kan ook een te-
kort aan kennis en inzicht betekenen. En
vooral dit laatste dringt zich op bij de be-
handeling van de begroting voor 1962.

Tal van plannen, voorzieningen en uit-
gaven worden zonder meer aanvaard, om-
dat wordt aangenomen dat deze bij het
bijzondere karakter van Zandvoort pas-
sen, zelfs al gaan die plannen etc. de ge-
meentelijke draagkracht vér te boven.
Sommige van die voorzieningen en uitga-
ven — exploitatie circuit, bouw en exploi-
tatie rioolwaterzuiveringsinstallatie, onkos-
ten gezagsapparaat — geven eerder de in-
druk van Zandvoort een bijzondere ge-
meente te maken.

Op dit punt zou meer klaarheid in de
positie van Zandvoort moeten worden ge-
bracht. Een diepgaand en wetenschappe-
lijk gefundeerd onderzoek naar de mo-
gelijkheden — en onmogelijkheden — van
de gemeente is hiervoor feitelijk onont-
beerlijk. De resultaten van een dergelijke
speurtocht, zouden een richtlijn kunnen
vormen voor de koers die Zandvoort in de
toekomst moet gaan varen.

Nu gaat men nog te veel af op het bij-
zondere karakter van de gemeente, zonder
precies te weten luaar het begin- en het
eindpunt ligt.

Ook aan een bijzonder karakter zijn
grenzen gesteld.
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Zandvoortse Damclub
Met royale cijfers, 16 — 4, heeft de Zand-
voortse Damclub gewonnen van Sportief 2
uit IJmuiden. Zandvoort staat nu met
K.N.C, aan de top in de 2e klasse Kenne-
merland.

11 december a.s. vindt de ontmoeting
plaats tussen H.D.C. 4 en de Zandvoortse
Damclub.

K.J.C. „Noord"
De stand m de competitie van de maand
november luidt: 1. J. Hoogendijk 15338 p.;
2. H. Molenaar 14672 p.; 3. H. Koning
14494 p,; 4. mevr. van Norden 14308 p.

Zandvoortse Korfbalclub
In het afgelopen weekeinde is het eerste
twaalftal door Oosthoek 2 met 4-2 versla-
gen. Z.K.C, a versloeg Watervliet b met
1-0.

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen van de 8e ronde in de wissel-
bekercompetitie luidt:

Roetemeijer-Lindeman VirVs
Kroon-Vastenhouw Va-Va
Gerritsma-Nielsen V-rVs
Janssen-Muller 1-0
v.d. Brom-Kop 0-1
Van Duijn-Barens 0-1
Merkelbach-Eldering 1lf1l-<
Van Keule-de Bruin 0-1
Bosch van Drakensteyn-Vos 0-1
Buitendijk-Hogen Esch 0-1
Drost-Coenraad 0-1
Wessel-Hoogstraten ' 1-0
Drost-Wessel 1-0
Kroon-Lindeman Va'Vs
Coenraad-Loos 1-0
Vastenhouw-Gerritsma Va'Vs
Barens-Janssen afgebr.

Het 2e tiental won de eerste Bondscompe-
titie tegen VHS te- Haarlem met 7i/2-2V2-

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Het is een rustig weekeind geweest voor
de Zandvoortse Hockey Club. De eerste
elftallen van de senioren speelden afgelo-
pen zondag in Alkmaar. Zandvoort 2
speelde een vriendschappelijke wedstrijd
tegen jongens a, Dames 2 was gastvrouw
van HBS 3. Heren 2 en 3 bevonden zich
langs het lijntje.

Het eerste dameselftal van Z.H.C, ver-
sloeg in Alkmaar Terriërs l met 1-4. Het
was een aardige wedstrijd. Voor de rust
was de stand reeds in het voordeel van
Z.H.C, gebracht door een doelpunt van
Tineke v.d. Bergen-Spolders. De Zand-
voortse dames wisten in de tweede helft
de winst met nog drie doelpunten te ver-
groten. Deze doelpunten kwamen van de
sticks van Tineke-van den Bergen-Spol-
ders, Anita Blomberg en Corrie Meijer.
De Alkmaarse dames wisten de eer te
redden door een tegenpunt te scoren. Re-
sultaat van een buitenspel van Zandvoort.

De heren waren minder fortuinlijk en
de eindstand 2-2 kan dan ook geen afspie-
geling zijn van de krachtverhouding op
het veld. Terriërs l speelt dit jaar met
een groot aantal nieuwelingen in het eer-
ste elftal, nu een aantal spelers van het
eerste elfal deze club heeft verlaten. Br
werden in de vernieuwde ploeg nogal wat
fouten gemaakt, maar ook aan Zandvoort-
se zijde speelde men niet vlekkeloos. De
beslissingen van de scheidsrechters waren.
niet altijd even duidelijk. Het is een goe-
de gewoonte om beslissingen van de arbt-
ter te respecteren en daarover niet in dis-
cussie te treden, maar het tweede doel-

punt van Terriërs bijvoorbeeld, was toch
wel een aanfluiting. De scheidsrechter
floot voor buitenspel, maar Terriërs speel-
de 3oor en schoot de bal in het doel. De
scheidsrechter verklaarde het doelpunt
geldig, want: „Er was niet gefloten". We
nemen aan dat er geen opzet in het spel
was, maar toch zette deze en andere
vreemde beslissingen een domper op de
ontmoeting. Paul van der Fange wist de
twee Zandvoortse doelpunten te maken, de
Alkmaarse schoten kwamen van een Ter-
riers-scheidsrechter-combinatie.

Dames 2 was zondagmorgen gastvrouw
voor H.B.S. 4 en toonde dat ook in de
einduitslag, want H.B.S. keerde met twee
punten naar huis door de wedstrijd met
0-3 te winnen:

Jongens c toonde zich zaterdag heer en
meester op Duintjesveld in de strijd tegen
Saxenburgers en drukte dit uit in een
10-1 overwinning. Ook een extra vermel-
ding verdient 't jongens a elftal, dat zon-
dagmiddag klokslag twaalf in het veld
trad tegen het tweede heren elftal. Dat er-
varing niet alles is moesten de senioren
ervaren. De senioren verloren het duel met
3-5.

De uitslagen van zondag luiden:
Senioren
Heren: Terriërs 1-ZHC l 2-2

ZHC-Jongens a 5-3
Dames: Terriërs 1-ZHC l 1-4

ZHC 2-HBS 4 0-3

Uitslagen van zaterdag:
Jeugdwedstrijden:

Jongens c-Saxenburgers 10-1
Meisjes d-Scheybeek e 3-1
Alliance h-Meisjes c 0-1
Ever Swift-Meisjes e 0-2

Adspiranten:
Beren-HBS a 0-8
Mecki's-Strawberries b 0-1

Zandvoortse Bridgeclub
In de A-lijn bezet het koppel Peen-Stor
met 175% de eerste plaats. De tweede
plaats wordt ingenomen door het koppel
Mulder Smit-Notterman met 160,41%.

In de B-lijn heeft het koppel Brossois-
Reijer de leiding met 166,34%. Het da-
meskoppel Fabel-Polak staat met 154,59%
op de tweede plaats.

Het koppel Van Dartelen-Polak staat
in de C-lijn vrijwel onbedreigd aan de
kop met 173,34%. De koppels Kerkman-
Keur en Èakkenhoven-Vader volgen met
resp. 154,17 en 154,16%.

In de D-lijn komt 't dameskoppel Stor-
Weller in aanmerking voor promotie met
183,93%. Het dameskoppel Crok-Berkhout
volgt met 169,65%.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Op de vergadering van de technische com-
missie, die in de afgelopen week onder
leiding van de heer W. Ebing plaats vond,
werd voorgesteld de jaarlijkse onderlinge
wedstrijden op 18, 19, 21 en 22 december
te doen plaats vinden. Het ligt daarbij in
de bedoeling aan de hand van de verkre-
gen resultaten van. de voorgeschreven
oefeningen, een nadere indeling van de
groepen te maken. Bij de dames is hierbij
de inzet de burgemeester Van. Fenema-
beker. Deze beker werd verleden jaar ge-
wonnen door mej. J. Hooglander.

Speel SAFE
Spaar uw inleggeld en ding mee naar
wekelijks ƒ 10.000 prijzen. Kaarten reeds
verkrijgbaar bij: W. A. C. Klokkers, Hel-
mersstr. 2, tel. 3268 en slgarenmagazijn
Derksen, Stationsplein 27.

Raadsvergadering

De Zandvoortse gemeenteraad komt op
dinsdag 19 december a.s. in openbare zit-
ting bijeen.

Ingebroken in school

In de nacht van donderdag op vrijdag is
ingebroken in de chr. lagere school aan de
Dr. Jac. P. Thijsseweg. Uit een. bureau
in één der vertrekken werd een bedrag
van elf gulden ontvreemd.

In dezelfde nacht werd ingebroken in
het kantoor van een gramofoonplatenfa-
briek aan de Noorderduinweg. Hier werd
niets vermist.

Sint voot ambtenaren
De personeelsvereniging van gemeente-
ambtenaren organiseert op zondag 3 de-
cember in „Zomerlust" een Sinterklaas-
feest.

Vergadering vrouwenbond

De Vrouwenbond van de Partij van de Ar-
beid belegt a.s. donderdagmiddag in Ons
Gebouw de jaarlijkse Vrouwendag.

Op deze bijeenkomst zal mevr. A. Stork-
Luberti het woord voeren.

Uitslag puzzelrit

De uitslag van de onlangs door de
motorclub „Zandvoort" georganiseerde
puzzelrit, over een afstand van ongeveer
60 km, luidt als volgt:

Autoklasse: Th, van der Putten, M.C.
Zandvoort, 31 p.; 2. J. den Hartog, M.C.
Zandvoort, 60 p.; 3. J. de Gier Jr., M.C.
Zandvoort, 89 p.; 4. J. H. Jonkhof f, M.A.C.
Waterland, 101 p.; 5. H. G. Bruin, Leidse
Studenten Rallye Ver., 114 p.; 6. W. Rol-
vink, IJmuiden, 117 p.; 7. C. F. Visser,
M.C. Zandvoort, 119 p.; 8. B. Vrees, De
Wegkruisers, 135 p.; 9. J. v.d. Horst, Vel-
sen, 136 p.; 10. J. Th. de Gier, M.C. Zand-
voort, 136 p.; 11. M. Kwakkel, De Wég-
kruisers, 143 p.; 12. J. Willemse, Haarlem,
144 p.; 13. A. B. Verkijk, R AC-West,
147 p.; 14. J. A. Mathot, Lambr. Club,
Haarlem, 147 p.; 15. C. Gerolt, De Wég-
kruisers, 154 p.; 16. N. Bontenbal, MAC
Gouda, 157 p.; 17. J. W. Gram, Vespaclub
Haarlem, 158 p.; 18. J. Reiman, De Wég-
kruisers, 164 p.

'Motorenklasse: 1. G. Verhoef, Velsen,
122 p.; 2. J. P. Voogt, Vespaclub Haar-
lem, 141 p.; 3- L. A. Weber, M.C. Zand-
voort, 174 p.; 4. P. H. van Beek, Lambret-
taclub Amsterdam, 187 p.; 5. A. Blomme-
steijn, De Wegkruisers, 192 p.

Aan deze rit namen 86 auto's en 23 mo-
toren deel.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek
Romans:
Christiaans - Kunstlicht in Vezelay.
Last - Schuim op de kust.
Lennart - Mallemolen.
De Maupassant - Mannen.
De Maupassant - Vrouwen.
Panhuijsen - De pornograaf.
Ullman - The day on fire.
Vialar - L'éperon d'argent.

Ontwikkeling slecteuur:
Het Beste 1960 (Ie kwartaal)
Bolle - Mens en microbe. 1961.
Kroniek van kunst en cultuur. 1960.
Maliepaard - Dieren sterven uit; de fossie-

len van morgen in de vijf wereld-
delen. 1961.

Melchior - We hebben een mammoet.
Roy - Weerzien met Algerije. 1961.
Sielmann - Ben jaar tussen de spech-

ten. 1961.

3-e en &efc fcec&fc
Staphorst op de bres

Vrienden, de min of meer opwindende ge-
beurtenissen van verleden week in Stap-
horst nopen mij tot het maken van enke-
le kanttekeningen. U weet allemaal wel zo
ongeveer wat daar in het landelijk Stap-
horst een dag of tien geleden heeft plaats
gevonden. Men zou dat de Staphorsters zo
niet direct aanzien, maar zij hebben pal
gestaan voor de huwelijkstrouw. Ik mag
veronderstellen dat u weet wat er onder
huwelijkstrouw wordt verstaan. En Maar-
te B. en Douwe T. wisten dat natuurlijk
ook wel, alleen brachten zij er — naar 't
oordeel van hun mede-dorpelingen — bit-
ter weinig van terecht.

Enfin, Maarte B. en Douwe T. ofschoon
beiden gehuwd (met een andere man en
een andere vrouw) „hielden het met el-
kaar". Ergens is dat dat natuurlijk de or-
de der dingen verstoren, want zij hadden
elkaar niet eens eeuwige trouw gezworen.
Dat vergaten ze en eigenlijk konden ze
dat ook niet zo goed doen. In ieder geval
hielden zij 't met elkaar. En dat vonden
de Staphorsters niet leuk. Zij beraamden
een aardig plannetje, dat noch de schoon-
heidscommissie noch de commissie voor
publieke werken passeerde. Zo kon het ge-
beuren dat men, in heilige toorn ontsto-
ken, een mestkar tevoorschijn haalde en
daar Maarte en Douwe oplaadde. Midden
in de nacht, vrienden. Toen Maarte en
Douwe daar zo zaten op die mestkar, moe-
ten ze gedacht hebben dat er iets aan de

hand was. Ze kwamen waarschijnlijk tot
een spontane schuldbekentenis, waardoor
het voor de ongeveer duizend Staphorster
rechters verheugend gemakkelijk werd
een oordeel te vellen. Die duizend brave
Staphorsters reden Maarte en Douwe, die
tussen twee haakjes in nachtkledij waren,
zo'n poosje rond onder oorverdovend ge-
brul en trompetgeschetter en toen dachten
ze dat er recht gedaan was. Ze Heten Dou-
we en Maarte zweren dat zij in het ver-
volg hun eigen wederhelft trouw zouden
blijven en daar bleef het bij. Op dat ogen-
blik kregen de vrouw van Douwe ert de
man van Maarte genoegdoening... Of niet
soms?

Vrienden, men heeft mij gevraagd hoe
ik dit alles vind. Als ik mij refereer aan
de openbare opinie, zoals die wordt weer-
spiegeld in diverse min of meer grappige,
opgewonden, bittere, verontwaardigde en
verbijsterde ingezonden stukken, zou ik
kunnen zeggen: Een beschamende verto-
ning, dat volksgericht of: goed zo kuise
Staphorsters. Jullie knijpen tenminste niet
de kat in 't donker. (Zo lang er nog mest-
karren zijn, heb je geen kat te knijpen).
U ziet het: hier staan de meningen lijn-
recht tegenover elkaar. En dat is, geloof
ik, in dit land een gezond verschijnsel.

Maar ter zake. Wat gebeurt er vrien-
den, wanneer het volk het recht ,de mest-
kar en alles ia eigen handen neemt? Dan
kunnen er vergissingen gemaakt worden,

vrienden. Ik wil niet beweren dat die ver-
gissing ten opzichte van Douwe en Maar-
te werd gemaakt, maar wel wil ik even
opmerken dat ik niet graag de Staphor-
sters, die achter die mestkar aan sjouw-
den, de kost zou willen geven, die er zelf
op hadden moeten zitten.

Ik heb deze kwestie uiteraard uitvoerig
besproken met tante Agaat. Dat doe ik al-
tijd met belangrijke dingen. Zij is er tegen
dat men zich met eikaars privé-leven. be-
moeit. Dat is echt tante Agaat. Zij is te-
gen de bemoeizucht. Verder niets. Dan
hoeft er ook geen mestkar aan te pas te
komen.

O, vrienden, ik las o.a. een merkwaar-
dige uitlating van een man uit Beverwijk.
Die bracht hulde aan de bevolking van
Staphorst. Maar naar mijn bescheiden me-
ning maakte hij het wat te gortig, toen hij
besloot: „De huwelijken, die kapot wor-
den gemaakt door niet bekende psycho-
paten, moeten worden beschermd..."

Dat was natuurlijk schoon gezegd,
maar er rijst ernstige twijfel of die huwe-
lijken op afdoende wijze beschermd wor-
den door mestkevers. En de eed, die ze
Douwe en Maarte hebben laten afleggen,
zal best een meineed zijn geworden. O
ja, nu al, geloof me gerust. Ofschoon mest-
kevers een behoorlijk functionerend con-
trolesysteem hebben, zal er heus wel eens
wat aan hun aandacht ontsnappen. Van
zulke ogenblikken van verslappende
waakzaamheid maken lieden als Maarte
en Douwe gebruik, vrienden.

Maar tante Agaat zegt dat als een hu-
welijk eenmaal zo ver is gekomen dat er
niets meer te zeggen is, dan helpen alle
mestkarren van de wereld ook niet meer.

BARTJE

D.W. de Bijll-Nachenius
Oogarts

De spreekuren
op zaterdag vervallen
Gezocht voor moeder met
18 j. dochter (werkend) in
Zandvoort of omg. 2 KA-
MERS, vrije keuk., gem.
of gestoff-, liefst beneden.
Br. nr. 9002 bur. Z.Crt.

Te koop wegens vertiek:
Hoover WASMACHINE

i.z.g.sl., ƒ 100 contant.
Thorbeckestraat 20.

B.a.a. vrl. ADM. KRACHT
voor l ft 2 dg. per week.
Br. nr. 9001 bur. Z. Crt.

Te huur: AUTOGARAGES
„De Schelp", Dr. C. A.
Gerkastraat 20- Inl. N.V.
Verzicht, Leidenschendam,
Veurschestraat 96, telef.
01Y61-3951 of bij C. Vis-
ser, Zuiderstraat 4, Zand-
voort.
Heeft u METSELWERK?
Bel: 4205.

GOED TEHUIS gez. voor
2 jonge hondjes, teefjes (6
w.) tegen ger. verg. Leeu-
werikenstraat 8.
WANDELWAGENTJEm",
kap ter overn. gevr.
Thorbeckestraat 10, tele-
foon 3813.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

RIETMEUBELBEDRIJF
C. v.d. LUYT, Duinweg 33,
Noordwijk, tel. 2756. Het
adres voor strandstoelen,
ook 2 pers., terrasstoelen
en rotanmeubelen.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte o]
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

BEHANGEN EN
STOFFEREN

F. C. HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zondag 26 nov., 8 uur
Nederlandse Oomedie
Mijnheer gaat

op jacht
Donderdag 30 nov., 8 u.
Abonn. E.

Toneelgroep Theater
Speelgoed op

zolder

Vrijdag l dec., 8 uur
Abonn. F.

Nederlandse Comedie
De getatoueerde

roos
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

Van woensdag
tot zaterdag

l pond gehakt en l pakje
margarine 1,98
750 gr. riblappen 3,40
4 tartaars l,—
100 gr- paardebiefstuk 0,60
250 gram 1,38
100 gr. p.biefst., haas 0,70
Pakje eigen gesmolten

RUNDVET 0,18

Slagerij La Viande
KLEINE KROCHT l

Herenhaarverzorger WIM KOK
Diaconiehuisstraat 24
is wegens huwelijk

woensdag 22 november gesloten

Een goede steno-typiste
is geld waard.

Goede steno-lessen (ook in moderne talen)
bij: H. Spanjer, Haarlemmerstraat 5, tel. 3810.
Privé- en clublessen.

FOLKLORE AVOND
OUD ZANDVOORT
Woensdag 22 en zaterdag 25 nov., Zomerlust

NIET VERGETEN

N IVO N af d. Zandvoort

Vrijdag 24 november, 8 uur, Gemeenschapslmis

Filmavond
SABRA
Entree ƒ l,-

Israël in woord
en beeld

Kom kijken
op de toonzaal van

lampenfabriek

Kijkt Sint uit naar een klein staand lampje,
naar een stevige schemerlamp, naar een sier-
lijk wandlampje? Geeft Sint de voorkeur aan
romantisch of functioneel, moet die lamp
passen in een klassiek of modern interieur?
Waar kan Sint beter kiezen dan in de toon-
zaal van de lampenfabriek zelf l

Spaarne 65 - Haarlem (t/o de Ged.
Oude Gracht) Tel. 02500-14850 en 14560.

Daar kunt u heen
Monopole
Dinsdag %1 november, 8 uur: film „Stoot-

troepen in de aanval".
Woensdag 2S en donderdag 23 november,

8 uur: film „Een les in liefde".
*

Zomerlust
Woensdag 22 en zaterdag 25 november:

Folklore-avond Oud-Zandvoort.
*

Gemeenschapshuis
Vrijdag 2^ november, 8 uur: Filmavond.

Sabra, Israël in woord en beeld.
*

Gebouw Brugstraat 15 \
Woensdag 22 november, 10 uur, bazar.
Donderdag SS november, 20 uur; uitver-

koop bazar.
*

Stadsschouwburg, Haarlem
Zondag 26 november, 8 uur: Ned. Come-

die met „Mijnheer gaat op jacht".
Donderdag 30 november, 8 uur: Toneel-

groep Theater met „Speelgoed op zol-
der".

Vrijdag l december, 8 uur: Ned. Comedie
met „De getatoueerde roos".

Kijkers en luisteraars
Op l november 1961 bedroeg het aantal
aangegeven televisietoestellen 990.870 te-
gen 966.727 op l oktober "(t.m. 16 novem-
ber 1.003.699). In hetzelfde tijdvak daalde
het aantal geregistreerde radio-ontvang-
toestellen van 2.602.002 tot 2.591.572.

Op l november 1961 waren er 477.443
aansluitingen op het draadomroepnet te-
gen 477.603 op l oktober.

Belangrijke
TELEFOONN UMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein.

2345 Gemeente-secretarie

42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,JZinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1.



62e jaargang no. 91 — Verschijnt dinsdags en vrijdags 'Ppgeripht_ in -190p ,•' VRIJDAG 24 NOVEMBER 1961

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
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NICOLAAS IN ONGENADE
bij de vroede vaderen uit 1600

Dorp en stad staan weer in het teken van Sint Nicolaas. De geschenken en lek-
kernijen in de etalages van de winkels hebben jong en oud al geruime tijd van te-
voren in de stemming gebracht, maar het wordt toch pas ernst wanneer de Sint zelf
verschijnt.
Op talrijke plaatsen in ons land staan dezer dagen kinderen en volwassenen reik-
halzend uit te zien naar djt grote ogenblik. De kinderen zullen met blij-kloppend/
hart de goede Sint toezingen en hun ouders delen in die vreugde en denken
daarbij ongetwijfeld terug aan de tijd waarin zij, aan de hand van vader en moe-
der, zelf vol ongeduld op zijn komst stonden te wachten.
Ook voor Sint Nicolaas zelf moet het een grote vreugde zijn op deze wijze te wor-
den ontvangen, want er zijn tijden geweest, waarin de goedheiligman niet met mu-
ziek en kindergezang werd begroet.

De Sint behoeft in zijn herinnering maar
een slordige driehonderd jaar terug te
gaan om zich voor de geest te halen, hoe
hij in meer dan één stad als een dief in de
nacht moest binnensluipen, omdat het
stadsbestuur strenge keuren tegen hem
had uitgevaardigd.

Het Sint Nicolaasfeest is al vele
eeuwen oud en al die tijd heeft wat men
nu „de middenstand" noemt, zich een ijve-
rig helper van de goedgeefse heilige ge-
toond!

Tegenwoordig doen Sint Nicolaas en de
vele duizenden, die hem bij zijn omvang-
rijke taak terzijde staan, hun inkopen
reeds een paar weken vóór het feest in de
weivoorziene winkels met de feestelijk
verlichte etalages. Eeuwen geleden lag dat
allemaal een beetje anders. De bevolkings-
dichtheid was toen van dien aard, dat het
niet nodig was zó vroeg al te beginnen.
De dag Vóór het feest -wandelde Sint Ni-
colaas (en met hem zijn vele duizenden
helpers) de toen in vele dorpen en steden
gehouden Sint Nicolaasmarkt op, waar
„poppegoet en snoeperyen" in kramen, op
kruiwagens of gewoon op de stoep voor
een huis lagen uitgestald en deed daar zijn
inkopen.

Zo'n markt bracht altijd veel mensen
op de been en het was er een gezellige
drukte waarin niemand kwaad zag.

Het was na de Hervorming, dat de vroe-
de vaderen van steden als Delft, Dord-
recht. Amsterdam en Tiel het Sint Nico-
laasfeest met gefronste wenkbrauwen be-
gonnen aan te zien en keuren en bepalin-
gen gingen uitvaardigen, welke het feest
verboden.

Het stadsbestuur van Delft, heeft be-
paald de beeldenstorm nog voor ogen ge-
had, toen daar in 1607 een keur werd vast-
gesteld, waarbij het de bakkers werd ver-
boden „broot, couck, suycker ofte andere
eetwaren te vercopen" in de vorm van een
beeld. De Sint-Nicolaasmarkt werd er kort
en goed verboden omdat daar goederen
werden verkocht „die men cleynen kinde-
ren dyets maakt, dat den zelfden Nico-
laas henluyden geeft". Het stadsbestuur
van Delft was verder van mening dat „de
luyden" door deze zaken van „de ware
Godesdyenst" werden afseleid en dat zij
waren „streckende tot waengelooff, super-
stitie ende afgoderije, de welcke in eene
gepolitierde Christelicke gereformeerde
stadt nyet behoort getolereert te werden".

Verscheidene plaatsen volgden het voor-
beeld van de stad Delft.

Men kan zich voorstellen ,dat Sint Ni-
colaas zich door deze maatregelen diep
gegriefd heeft gevoeld en dat hij zich, zijn
spreekwoordelijke onkreukbaarheid ten
spijt, niets van al deze bepalingen heeft
aangetrokken. Zij moesten dan ook (in 't
bijzonder in Tiel) jaar in jaar uit opnieuw
onder de aandacht van de ingezetenen
worden gebracht, zonder veel resultaat
overigens.

In Amsterdam werd de Sint Nicolaas-
markt gehouden op de Dam, zo dicht mo-
gelijk bij de Sint Nicolaaskerk. De ge-
zeten burgers en burgeressen van de stad
trokken daarop de avond vóór het feest
in dichte drommen langs de talrijke kra-
men, om een keus te maken uit hetgeen
„de coeckebackers" daar aan „Sinterclaes-
coeck", amandelbroot, honinctaert en
marsepeyn" hadden uitgestald.

Dagen te voren was de opgeschoten
jeugd al bij bevriende bakkers op bezoek
gekomen op de zogenaamde „verguld-

avondjes", zoals Hildebrand er één in zijn
„Camera Obscura" beschrijft. De vaak
kunstig met goudpapier beplakte bakwer-
ken zagen er dan ook aanlokkelijk uit en
werden veel en graag gekocht.

Lezing voor Vrouwenbond
De Ned. Christenvrouwenbond organiseert
hedenavond een bijeenkomst in het jeugd-
huis van de Hervormde Kerk. Mej. P. J. S.
Simoons uit Amsterdam zal op deze bij-
eenkomst een lezing houden over „In pro-
testantse retraite".

Blijspel voor sociëteit
Vrijdag 17 november gaf de rederijkers-
kamer van het bejaardentehuis „Het Huis

Al is de Sint Nicolaasmarkt in Amster-
dam dan ook verdwenen, de hoofdstad van
het land staat er om. bekend, dat daar de
intocht van de Sint tegenwoordig weer
met grote luister wordt gevierd.

Ook elders heeft men zijn bezwaren te-
gen Sint Nicolaas reeds lang laten varen
en wordt de goede man bij zijn intocht
geen strobreed in de weg gelegd. De hou-
ding van onze stadsbestuurders is even-
eens veranderd en in vele plaatsen wordt
de Sint persoonlijk door de burgemeester
of één van de wethouders verwelkomd met
een hartelijke handdruk, die een streep
haalt door een verleden, waarop de Sint
soms nog met droefheid terugziet.

Op glad ijs
Het jaargetijde van de gladde wegen is
aangebroken. Natte bladeren, een zacht re-
genbuitje, een lichte nachtvorst, het zijn
voortreffelijke middelen om de gemotori-
seerde weggebruikers het stuur uit handen
te nemen. Om hen tot een speelbal te ma-
ken in de greep van het slipspook.

Het is daarom, dat het Verbond voor
Veilig Verkeer in deze maand nog eens
extra de aandacht wil vestigen op het
slipgevaar.

Nog te weinigen van hen, die onze win-
terse wegen bevolken weten uit ervaring
wat het zeggen wil om met een stuurloze
auto, motor of brommer aan het spel van
het noodlot te worden overgeleverd. En
toch komt het méér voor dan men mis-
schien denkt. Dat is ook gebleken bij een
onderzoek van een groot aantal auto-onge-
lukken in de Amerikaanse staat Virgihia;
bij niet minder dan 41% van de ongeluk-
ken op buitenwegen was slippen oorzaak
of mede-oorzaak van de meest afschuwe-
lijke verkeersongelukken.

De slipscholen van de K.N.A.C. zijn er
om de automobilist te leren wat hij moet
doen om zich uit de klauwen van het slip-
spook te bevrijden. Maar dat is niet ge-
noeg. Alle weggebruikers moeten ieren de
aanwezigheid van slipgevaar in hun wijze
van rijden in te calculeren, dus een extra
voorzichtigheidsmarge te nemen.

De dagtaak brengt mee, dat de wegge-
bruikers zich in dit jaargetijde allemaal „op
glad ijs" moeten begeven. Laten zij daar-
bij rekening houden met zichzelf en ande-
ren. Óók met dat slipspook, dat op de loer
ligt om hen 't stuur uit handen te nemen.

Oafe
Tijdens een onlangs in de burgersaal van het Hilversumse raadhuis
gehouden studiebijeenkomst van de Vereniging van Vrienden van Het

Gooi in samenwerking met de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten en de ANWB, heeft de commissaris van de Koningin in
Noordholland, dr. M. J. Prinsen, zich duidelijk uitgesproken voor het
intact laten van het landschap in deze streek. Onder zijn toehoor-

ders bevonden zich ministers en tal van landelijke, provinciale en regionale auto-
riteiten.
Als onwrikbaar uitgangspunt van dese bijeenkomst, gewijd aan de bestuurlijke
aspecten van 't Gooiprobleem, gold voor de commissaris: Het Gooi is vol! „Indien
de gemeentebesturen en met name ook de gemeenteraden, niet bereid sijn onver-
biddelijk er aan vast te houden, dat de bouwmogelijkheid in het Gooi is uitgeput,
aal er eerlang geen Gooi meer zijn. Wij kunnen de Egelshoek nog volbouwen en
opnieuw een fraai uitzicht opofferen. Maar daarna zal men met de woningbehoefte
weer op dezelfde wijze tegen liet plafond komen te zitten". Het enige doeltreffen-
de middel is, aldus dr. Prinsen, de absolute afweer van verdere toevloed naar het
Gooi.
Een dergelijke uitspraak sou men ook voor Zandvoort en omgeving wensen.

Opstellina Zandv.meeuwen
In de ontmoeting van a.s. zondag tegen
HBC, is het eerste elftal van Zandvoort-
meeuwen als volgt samengesteld:
Ter Wolbeek; Stokman en Water; Bruijn-
zeel, Stobbelaer en Kerkman; Zwart, Kel-
ler, Visser, Koper en Nijkamp. Reserves
zijn: B. Molenaar, L. Plaizier en G. Oos-
terbaan.

Verguld met goudpapier

VRIJER UIT EEN PLANK
Sinterklaas-attributen van onze grootouders

„Doppie, Jan! Dat is een mooie!" riep een ander, „da's zeker een Jan Klaassen!"
„Ben je mal, jongen?" riep een derde, „'t is een waif!"
„Nou as dat 'en waif is", merkte een vierde aan, „dan mag ik laien dat Piet in de
kelder valt".

„Kaik ie doet den oven open; is 't men een vuurtje?"
„Wat doet die dikke nou weer? Hij doet meel an zen knuisten!"
„Wel nou, mot et deeg dan an zen vingers blaiven hangen? Jij bent ook een mooie"

Dit, bij een eerste lezing wat onsamen-
hangend gesprek, is een — misschien wat
onbekend — gedeelte van een zeer be-
kend hoofdstuk uit een bekend boek. Want
„deze en dergelijke waren de gesprekken
van de kunstbeschouwers voor het raam
van dit atelier", zegt de schrijver Nicp-
laas Beets, alias Hildebrand, in het begin
van een gedeelte uit zijn Camera Obscura,
dat populair de naam draagt van „De ver-
guldpartij" Met de „kunstbeschouwers"
worden dan enkele straatjongens bedoeld,
die voor het raam van een „atelier", een
koekbakkerswinkel, stonden te kijken hoe
de bakker bezig was met het produceren
van speculaaspoppen. Hiertoe deed hij het
speciale deeg in de vorm van een zoge-
naamde speculaasplank. Hier bevindt men
zich midden in de sfeer van de Sinter-
klaastijd in de vorige eeuw. De bakker
bakte zijn poppen volgens een toen al
zeer oud recept en op een toen al zeer
oude manier. Terecht kon dan ook over
een „atelier" worden gesproken.
Behalve de thans nog bekende „vrijster"-

en „vrijer"-figuren was er vroeger een
groot aantal verschillende figuren van
speculaaspoppen, bijvoorbeeld een omnl-
bus, stoomboot, luchtballon, fiets, spoor-
trein, historische afbeeldingen, bijbelse ta-
ferelen, beroepen etc.
- En van elke voorstelling bestond een
„prent", dat wil zeggen een negatieve
vorm, uitgesneden uit een plank. Elke
bakker bezat een hele stapel van die plan-
ken met fraaie en minder fraaie uitgesne-
den prenten. Elk jaar, zo tegen het Sin-
terklaasfeest, werden de planken weer te-
voorschijn gehaald. De bakker maakte
zijn beslag en vulde de uitgesneden ruimte
van de plank er mee op. Vervolgens keer-
de hij de plank voorzichtig om op dezelfde
wijze als de kinderen in de zandbak „pof-
fertjes" bakken. Het was daarbij zaak,
dat het speciaal — volgens eigen recept —
gekruide deeg zo was gemaakt, dat het
gemakkelijk losliet, maar nog net niet
uitvloeide. De aldus verkregen figuren
gingen daarna in de oven. Na het bakken
werden de figuren met papierstrookjes be-
plakt en daar goudpapier hierbij een gro-
te plaats innam, kon worden gesproken
van „koekvergulden". Ook dit vergulden
was een kunst apart. Niet voor niets zegt
Hildebrand, dat zijn lezers niet moeten
denken, dat de „gezegde kunst zo heel
eenvoudig en gemakkelijk is". Dit vergul-
den was vrouwenwerk en hoe mooier de
„vrijer en vrijster", de ruiter, de rijtuigen,
de boten en paradijzen verguld waren, hoe
duurder de speculaaspoppen waren. Ja,
er waren er, die zo duur waren, dat ze

in de Duinen" een toneelvoorstelling voor i alleen nog maar als étalagemateriaal wer-
de sociëteit „Voor Anker". Onder leiding
van mevr. Bahrach werd een blijspel opge-
voerd, dat door de leden van de sociëteit
— de zaal was geheel bezet — zeer werd
gewaardeerd.

Na afloop van de voorstelling overhan-
digde de voorzitter van ',Voor Anker"
bloemen aan de leidster .van 't gezelschap.

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, tolefoon 334G
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

den gebruikt. Deze exemplaren werden
meestal verloot of aan een of andere in-
stelling gegeven.

Eigenlijk zijn de speculaas- of Sinter-
klaaskoeken ouder dan Sinterklaas zelf.

Men moet dan ook heel ver in de histo-
rie teruggaan om de oorsprong van het
latere Sinterklaasbaksel te vinden. Het
waren namelijk onze heidense voorouders,
de Germanen, die in de wintertijd reeds
koeken bakten, waarop verschillende voor-
stellingen waren aangebracht. Het was
toen gewoonte om de goden in brood af te
beelden en deze broodvormen te offeren.
Het eenvoudige speculaasje, dat in de-
cember nogal eens wordt gepresenteerd, is
nog een overblijfsel van het dieroffer — of
beter gezegd de schijnvoorstelling van het
dieroffer dat de oude Germanen hun
goden brachten tijdens hun winterfeesten.

De wijze, waarop bakker H. P. de Groot
(„Alle soorten van koek en kleyngoed")
uit de Camera Obscura (en talloze colle-
ga's met hem) toentertijd zijn speculaas-
koeken bakte, is nu niet meer gebruikelijk.
De Engelse biscuits hebben de ouderwetse
Hollandse koeken verdrongen. De metalen
wals kwam in de plaats van de houten
plank.

De fabriek in plaats van de handwerker.
Daarom moet men • niet meer bij de bak-
ker zijn om een prent van een speculaas-

plank te bewonderen, maar in het museum
of bij de verzamelaar.

Dat zo'n speculaasplank waard is om te
worden bewonderd, is zeker. Er zijn pren-
ten bij, die ware kunststukken van hout-
snijwerk zijn. Uitgesneden planken van
soms meer dan een meter met motieven
van het gangbare type, maar ook van heel
ingewikkelde voorstellingen. Wanneer men
zo'n prent bekijkt, moet men zich de daar-
uit gebakken speculaaskoek eens voorstel-
len, verguld en wel.

Wie maakten die prenten?
Soms de bakkersgezellen, maar meestal

de marskramer. Met behulp van een smal-
le holle beitel sneden deze kunstenaars de
figuren uit een stuk note-, pere of kerse-
hout. Ze reisden met hun kunstprodukten
de bakkers af, steeds weer bedachten zij
nieuwe motieven, steeds weer andere voor-
stellingen. En dat allemaal ondanks het
feit, dat de overheid deze plank-met-prent-
handel verboden had. Want de streng Cal-
vinistische regeerders noemden de hele
speculaashandel „waengeloof en afgoderij".
Nimmer echter — misschien waren de
overheden wel verdraagzamer dan gedacht
wordt heeft men die oude Sinterklaas-
gebruiken de kop kunnen indrukken. En'al,
heeft de fabriek de taak van de hand-"
werksman overgenomen, de speculaaspop
is nog springlevend.

Aanvragen voor ontheffing
van aardappelteeltverbod

Voor het teeltjaar 1962 geldt de volgende regeling voor het aanvragen van een ont-
heffing van het bij beschikking van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening van 24 november 1958, -ingestelde aardappelteeltverbod in de bollen-
streek. Zoals bekend valt ook de gemeente Zandvoort onder dit aardappelteeltver-
bod.

Bij het verlenen van ontheffingen wordt
er van uitgegaan, dat het doel van het
aardappelteeltverbol in de bollenstreek is
het weren van aardappelen in een gebied
waar de bloembollenteelt voor de export
van overwegend belang is; enerzijds ter
voorkoming van aardappelmoeheid, ander-
zijds ter verkrijging van een aardappelvrij
reservaat om de exportpositie van de
bloembollen te versterken.

Op grond hiervan kan slechts ontheffing
worden verleend, indien de teelt en de ex-
port van bloembollen en bijgoed niet in ge-
vaar worden gebracht en ook geen gevaar
te duchten is voor besmetting van grond
met het aardappelcystenaaltje; een en an-
der ter beoordeling van de directeur van
de Plantenziektekundige dienst. In het al-
gemeen zal in dergelijke gevallen onthef-
fing worden gegeven overeenkomstig de
normale vruchtwisselingsvoorschriften, dus
geen aardappelen op grond waarop zich in
de twee voorgaande jaren aardappelen
hebben bevonden.

Voor de aardappelteelt in tuinen zal in
het algemeen geen ontheffing worden ge-
geven. Een uitzondering kan worden ge-
maakt voor tuinen die duidelijk afgezon-
derd liggen van terreinen of gebieden
waarop de bloembollenteelt, resp. bijgoed-
teelt, geregeld dan wel periodiek wordt
uitgeoefend, bijvoorbeeld gescheiden door
wegen, kanalen, bossen, huizenblokken enz.

Zij die op grond van het bovenstaande
menen aanspraak te kunnen maken op
ontheffing van het aardappelteeltverbod,
kunnen hiervoor een aanvrage indienen.
Formulieren daarvoor zijn verkrijgbaar
bij:

de Gewestelijke Raad voor Zuidholland
van het Landbouwschap, Anna Paulow-
nastraat 29, Den Haag;
de Gewestelijke Raad voor Noordholland
van het Landbouwschap, Kenaupark 28,
Haarlem.
de distriktskantoren van de Planten-
ziektekundige Dienst te Alkmaar, Haar-
lem, Heemstede, Hillegom, Lisse, Sas-
senneim en Leiden.

Voor zover de formulieren schriftelijk
worden aangevraagd, moet hierbij worden
opgegeven of de aanvrage betrekking

heeft op: a. een tuin; b. een land- of tuin-
bouwbedrijf.

Voor tuinen gelegen in een volkstuin-
complex kan ook één aanvrage worden in-
gediend voor het gehele complex, bv. door
de eigenaar, beheerder of secretaris.

De formulieren moeten ingevuld en on-
dertekend zo mogelijk vóór 15 januari '62
bij bovengenoemde Gew. Raden van het
Landbouwschap worden ingediend. Voor
formulieren die na 15 jan. worden ingediend,
kan geen garantie worden gegeven dat zij
tijdig voor het pootseizoen zullen kunnen
worden afgewerkt. Met nadruk wordt er
op gewezen, dat degenen die in voorgaan-
de jaren een ontheffing hebben ontvangen,
voor 1962 een nieuwe aanvrage moeten in-
dienen. Dit geldt echter niet voor telers,
die reeds bericht hebben ontvangen, dat
hun ontheffing is verlengd voor 1962.

De ontheffingsaanvragen worden door 't
Landbouwschap voorzien van een advies
en daarna doorgezonden naar de Planten-
ziektekundige dienst. De door deze Dienst
genomen beslissing zal, mits de formulie-
ren vóór 15 januari zijn ingediend, zo spoe-
dig mogelijk na deze datum ter kennis
van de belanghebbende worden gebracht.

Een aanvrage wordt eerst in behande-
ling genomen, indien tegelijkertijd op
postrekening no. 832175 van de Planten-
ziektenkundige Dienst te Wageningen de
verschuldigde kosten zijn voldaan.

Deze kosten zijn afhankelijk van de op-
pervlakte van het perceel of perceelsge-
deelte dat men met aardappelen wenst te
beplanten.

Nieuwe voorzitter EMM
In de plaats van wijlen de heer A. Mole-
naar is tot voorzitter van de woningbouw-
vereniging „Eendracht maakt macht" be-
noemd de heer W. M. B. Bosman.

Het bestuur wordt thans gevormd door
de heren W. M. B. Bosman, voorzitter;
A. J. van der Moolen, 2e voorzitter; D. van
Dijk, secretaris; C. J. Tol, penningmees-
ter; S. van den Bos, D. van Duijn en W.
Ingwersen, leden.

Sint Nicolaas komt morgen
Morgenmiddag arriveert Sint Nicolaas in
Zandvoort. Om 14.45 uur doet de Spaan-
se bisschop zijn intrede bij „De Tol" op
de Zandvoortselaan. Hier verwisselt de
Sint zijn hofauto voor een paard.

Voorafgegaan door de Zandvoortse mu-
ziekkapel en het tamboerkorps rijdt de
goedheiligman via Haarlemmerstraat en
Grote Krocht naar het Raadhuisplein. Op
het bordes van het gemeentehuis zal Sint
Nicolaas worden begroet en toegesproken
door burgemeester Van Fenema. Na de of-
ficiële ontvangst maakt de Sint een rijtoer
door het dorp.

Tentoonstelling kindertekeningen
Woensdag 23 november 1.1. werden de re-
sultaten bekend gemaakt van de teken-
wedstrijd die tijdens de jeugdboekenweek
door de Openbare bibliotheek te Zand-
voort werd gehouden en waaraan alle bij
de bibliotheek ingeschreven kinderen kón-
den deelnemen. Als onderwerp was opge-
geven „het versieren van een boekomslag".
Gedurende een week zijn de met tekemn-
gen en anderszins versierde boekomsla-
gen te bezichtigen in het boekenmagazijn
van de bibliotheek, Schoolplein 1.

Collecte
Dinsdag 28 nov. a.s. wordt in Zandvoort

een huis-aan-huis collecte gehouden, waar-
van de opbrengst ten goede komt aan de
stichting „Gezamenlijke militaire fondsen"

Ambtenaren doorlichten
Het college van B. en W. heeft besloten

het gemeentepersoneel jaarlijks te laten
doorlichten.

Voor dit jaar is de datum vastgesteld op
vrijdag l december.

Puzzelrit M.C.Z.
De motorclub „Zandvoort" organiseert

zondag 3 december a.s. een Sint Nicolaas-
rit. De start vindt om 13 uur plaats nabij
„de la course".

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Het programma voor zondag 25 novem-
ber luidt:
Senioren
Heren:

ZHC 1-Strawberries 2 14.15 u.
FIT 2-ZHC 2
VW 1-ZHC 3
HBS 4-ZHC 4

Dames:
ZHC 1-Strawberries 2 12.30 u.
ZHC 2-HBS 4 11.30 u.

Programma voor zaterdag
Jeugdwedstrijden:

Jongens a-HBS b 14.15 u.
Kraaien-Jongens b
Jongens c-Rood Wit c 15.15 u.
Eechtrop d-Jongens d
Alliance b-Meisjes a
Strawberries b-Meisjes b
Alliance c-Meisjes c
Meisjes d-HBS d 14.15 u.
Strawberries f-Meisjes e

Adspiranten:
Beren-Strawberries a 15 u.

Adspirantenwedstrijden woensdag 29 nov.
Mecki's-Konijntjes 14 u.
Wolven-Boxers 15 u.

Burgerlijke Stand
17 — 23 november 1961

Geboren: Karin Anna Maria, d.v. A. A.
Heesemans en van H. Keur; Wilma, d.v.
A. Schaap en van A. Paap; Peter, z.v. P.
Verschoor en van E. van den Bos.

Ondertrouwd: Bokko Groenhof en Cor-
nelia Dorsman; Siegfried Koch en Cornelia
Laurier.

Gehuwd: Dirk Adrianus van Leeuwen en
Antje Christina Kiefer.

Overleden: Jacoba Cornelia Dolleman,
oud 77 jaar, gehuwd geweest met A. A.
Diemer Kool; Johannes Hendricus Breman,
oud 78 jaar, gehuwd met C. M. Kuiler.

Geboren buiten de gemeente: Robert,
z.v. C. Driehuizen en D. W. Green; Guido,
z.v. C. van Duijn en van A. van Egmond;
Philippe, z.v. J. M. van Kemenade en van
C. M. Pellieter; Angelo Attilio, z.v. A. Ko-
ning en van M. J. J. van den Elshout.

Watergetijden
h.w. l.w.

november
h.w. l.w.

26
27
28
29
30

5.52
6.33
7.15
7.58
8.51

december
9.58

11.09

1.30

2—2.30
3.30
4.30

5.30
6.30

18.06
18.49
19.33
20.23
21.22

22.33
23.46

13.30
14.30
15.—
16—
17.—

18.—
19.—

strand
berijdbaar
10.00-16.00
10.30-16.30
11.30-17.30
12.00-18.30
13.00-19.00

14.00-20.30
15.00-21.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR
Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

Vakkundige en sneTte
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

? Sinterklaas
zocht uit voor:

MOEDER:
Nachtkastlampje 3,95
Schemerlampje 4,95
Strijkbout 9,75
Reis-strijkbout 21,50
Electrisch kussen 17,50
Electrische bedkruik 27,50
Electrische deken 64,50
Electrische broodrooster 24,50
idem, volautomatisch 68,—
Electrische koffiemolen 15,50
Tornado mixer 23,50
Philips mixer 47,50
Kalorik mixer 59,50
Rotel mixer 98,—
Tornado haarföhn 23,50
Philips hoogtezon 54,50
Centrifuges; keuze uit 8 merken
vanaf 165,—

DOCHTER:
Hockeyklem 2,75
Fietstasje 2,25
Bedlampje 4,95
Bureaulampje 6,95
Autoped met luchtbanden ... 28,50
Philips pick-up 55,—
Philips radio 83,—
Handradio, compleet met tasje,

antenne 34,50
Kunstschaatsen met schoenen 48,50
Prima kwaliteit meisjesrijwiel 69,—

VADER:
Philips scheerapparaat 42,—
Braun scheerapparaat 37,50
Remington scheerapparaat ... 98,—
Scheerapparaat-tasje 1,95
Rijwielverlichting, compleet ... 8,95
Autoborstel 14,50
Gevoerde handschoenen m. kap 4,25
Regenbroeken 7,95
Lantaarns voor auto met rood

knipperlicht 5,95
Philips Infraphil 37,50
Electrische dassenpers 18,70
Electrische broekenpers 18,70
Electrische scheerspiegel 14,95
Badkamerverwarming 32,50
T.V.-tafel 44,50
Uittrekbare muurlamp 17,50
Bureaulamp 14,75

ZOON:
De kleine electricien, vanaf... 1,95
Zaklantaarns 0,95
Idem met drie kleuren 3,95
Kilometertellers 4,25
Autoped, hout 5,75
Driewielers 16,75
Sleeën 4,95
Schaatsen vanaf 3,95
Rolschaatsen vanaf 6,95
Regencape voor op rijwie! 7,95
Handradio's 6 Transistor 75,—
Skelter 65,—

U ziet, wij hebben een uitgebreide sortering, dus -slaagt u zeker voor de
keuze van uw cadeautje bij

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5—7, TELEFOON 2974

Ziet ook onze showroom Kerkplein 11

Nu inderdaad voor jong en oud
'n SINTERKLAAS-

dank zij onze enorme collectie Gramofoonplaten, platenspelers, koffers,
rekken enz.

Speciale sortering Sinterklaasliedjes,
Sprookjes, Kinderversjes

jïïseofieS
't huis met de goede klank
MOLSTEEG 9, AMSTERDAM,
TELEFOON 247765

Na 19 uur: A. J. R. Sauveplanne, Thorbeckestraat 28, Zandvoort
Bestellingen binnen 24 uur aan huis

EXTRA REKLAME!
Slagerij Burger
HALTESTRAAT 3 TELEFOON 2994

gram

Rosbief
Lende
Entre côte
Staartstuk
Lende lappen

3 78

750 gr. fijne riblappen 3,68
750 gr. magere varkenslappen 3,98
750 gram doorr. runderlappen 2,78

Lamsvlees
voor de fijne keuken

500 gram bout 2,65
500 gram magere lappen 2,45
500 gram karbonaden 1,78

Maandag en dinsdag
250 gr. héél malse bief stuk l.GS l
3 slavinken 0,99
3 frikandellen 0,99

250 gr. gek. rookworst 0,70

GELDERSE ROOKWORST, heerlijk
Wegen per stuk half pond ...85 et

500 gram braadkuikens 2,30
100 gram kippoulet 0,46

Heel fijne vleeswaren
voor de gastronomen:
gek. tong, Hausmach. leverworst,
Brunswijker leverworst, Berliner le-
verworst, Saks. smeerleverworst,
Haagse leverworst, gek. casseler rib,
theeworst, gebraden rosbief, gebra-Voor de boterham.

100 gram cervelaatworst en
100 gram ham, samen..89 et den *"kando, enz. enz.

VRAAGT GRATIS POLIO-LOTEN

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort

GEZELLIG MIDDELPUNT!
TECHNISCH HOOGTEPUNT!
PHILIPS TELEVISIE: keus uit vele modellen.
Staand meubel met roldeuren, 59 cm beeld, klaar
voor de toekomst, ƒ 1245,—.
PHILIPS TELEVISIE, tafelmodellen, 43 cm
beeld vanaf ƒ 725,—, klaar voor de toekomst.
PHILIPS RADIOTOESTELLEN transistor, vlot-
te kleine modellen ivoor vanaf ƒ 98 of ad. f 1,50
p.w., zonder vooruitbetaling.
PHILIPS RADIO, steeds de nieuwste uitvoering.
In iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt.
Uw oude radio en televisie heeft inruilwaarde.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst na persoonlijk overlfag,
de betaling met u.

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST F. H. PEN A AT
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534, Zandvoort

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

A.s. zaterdag
een heerlijke moccarol f 1,75
een staaf gevulde speculaas met amandelen f 1,50

Vraagt onze verkopers naar ons heerlijk

krenten- of rozijnenbrood
Zij zullen u met plezier bedienen.

Voor een leuk en blijvend St. Nicolaas geschenk
BAROMETERS
THERMOMETERS
HYGROMETERS
VELDKIJKERS
PRISMAKIJKERS
TONEELKIJKERS
CURVIMETERS
KOMPASSEN
LEESGLAZEN
MICROSCOPEN

BRIL-ETUI'S
POLAROID-ZONNEBRILLEN
T.V.-BRILLEN
HOOGTEZONNEN
SCHEERAPPARATEN

Braun, Remington, Philips
WEERHUISJES

OPTIEK, STAALWAREN

R. G. Slinger
1 (gediplomeerd opticien)

Poststraat 12 t.o. consultatiebureau - Telefoon J/395
Erkend leverancier alle ziekenfondsen

HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
BORDUURSCHAREN
KARTELSCHAREN
NAGELTANGEN
EELTSCHAAFJES
NAGELVIJLEN
PEDICUURMESJES
ZAKMESSEN
PINCETTEN

Erkende R utorijschool „Zandvoort"
The 'beckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd Instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Ruime keuze

Prachtige vierkante sjaals
in wol en satijnzijde

Draadloze nylons ƒ 2,98 en 1,75
Enorme sortering KLEUTER-
en BABYGOED (Délana)

Koala-PYAMA's
N O T T E N Haltestraat 59, telefoon 3398
Voorzorgzegels nemen wij aan

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Deelnemer Polio-winkelweek-actie
"APARTE SINT NICOLAASGESCHENKEN •

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Aangeb. prima gemalen

zwarte grond
Franco thuis en RIET-
MATTEN, alle maten, ook
gen. te ulaatsen. Fa. C. A.
Rijnbeek, Rietmattenfabr.
en grondhandel, Haven 30,
Hillegom.

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEHJSER
Telefoon 2653

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Voor het TRIMMEN,
KNIPPEN EN WASSEN
van uw honden naar mevr.
Ten Kley, Haltestraat 70.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

ENGELS
Conversatie, bijwerken van
leerlingen door lerares M.O.

Mej. J. W. van Overklift,
Zandvoortselaan 293, tele-
foon 02500-41015.

KLEIJN voor AUTO'S
Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad ,

Onze garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Geeft wat u zoudt wensen

VAN AMERONGEN h**» h,,
Televisie - Radio - Bandrecorders - Gramofoons

PRAKTISCHE SINT NICOLAASGESCHENKEN
RADIO'S reeds vanaf ƒ 83,- . DRAAGBARE RADIO'S vanaf
BANDRECORDERS, vanaf ƒ 278,-
Banden, correspondentiebanden, losse
haspels, etc.
BOUWDOZEN
Pionier junior-serie vanaf ƒ 13,75
Inbouwkastjes en aanvullingen

ƒ 125.—
SCHEERAPPARATEN

Philishave 120 ƒ 42,—
Philishave 800 f 75,—

GRAMOFOONS vanaf ƒ 55,—
Dual, Philips, Garrard

MET VERSTERKER vanaf ƒ 99,50

GRAMOFO ONPLATEN
Ruime collectie 10.0. uitgebreid klassiek-, Sint Nicolaas-, Kerst- en kinderrepertoire.

THORBECKESTRAAT 15, ZANDVOORT, TELEFOON 4803

Voor

„Welkome"
Geschenken

naar

Voor datn.es
NIJLONS „ALTIJD WELKOM"
De bekende merken in de nieuwste modekleuren,
met en zonder naad vanaf 1,65

Onderjurken - Petticoats - Jupons
Pullovers - Vesten - Handschoenen
SHA.WXS in mohair, wol, nylon enz.
Mode-kleuren, 'n „warm" geschenk

WOLLEN BEDJASJES
in zalm, bleu, geel en wit
Iets moois, in nylon gewatteerd 26,75

Dusters en Peignoirs
in wol, satm feutre, flanel,
nylon (gewatteerd)

alleraardigste modellen, mooie des-
sins, maar óók in effen.
Een waardevol geschenk!!
En de prijzen vallen zeker mee

16,90
Reeds vanaf
Ook in flanellen kinderpeignoirs,
alleraardigste dessins!

Q TT W 13 U T C t1 C! in originele verpakking! Met als inhoud een DAMES-, HEREN- of
O U J E V J r J \ J L O £ i p KINDERZAKDOEK. Leuk voor jong en oud!

VELE GESCHENKEN
IN LUXE VERPAKKING zoals:
• ONTBÏJTSTELLEN

in moderne dessins V.a. 9,90
• BADDOEKSETS

Baddoek met washandje V.a. 3,85
O ZAKDOEKEN

door dames, heren en kinderen
in Swan, Obelisk, Tip Top e.a.

• WASHANDJES
" inhoud 4 stuks 2,25 1,95

Voor heren
OVERHEMDEN, No-Iron
Kerko, Kenmore, Elmi e.a; V.a. 10,95

ZELFBINDERS
in Terylene, Trevira, Terlenka, Draion enz.
Uitstekend wasbaar V.a. 2,75

ANKLETS en SOKKEN
in wol, nylon-mousse ,wol-mousse enz.
De nieuwe mode-kleuren. De bekende mer-
ken zoals Mi-Lock, West-End, Mahama,
e.a.

SCHORTEN: Cocktail, Koblers, Kitchen-coats. De nieuwste modellen!
Aparte dessins.

Kortom, er is heel veel bij :

J. Th. KORT
De zaak waar „Kwaliteit" de boventoon voert GROTE KROCHT 30-36 Telef. 2666

DEELNEMER: POLIO-ACTIE MET WAARDEVOLLE BONNEN

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Gil
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Intocht van Sint Nicolaas
Moeilijk hier iets te organiseren

Wel, dat was 't dan. Wij hebben de Sint weer zien binnen komen in ons dorp en het
was weer als „van ouds". Dat betekent dan dat het altijd wel moeilijk zal blijken te
zijn hier iets te organiseren, dat de moeite van het aankijken waard is. Ik heb tante
Agaat geraadpleegd over de gebeurtenissen van zaterdagmiddag en zij zegt dat
Sinterklaas z'n regenjas aan had, omdat de kranten slecht weer hadden voorspeld.
Ik blijf er bij dat het een antieke rode mantel was, maar tante is nogal koppig
en zij houdt vol dat het een all-weather-coat was. Goed, daar twisten we niet meer
over.

U weet dat er ieder jaar een Sint Nico-
laas intocht moet zijn. En ieder jaar be-
looft men elkaar plechtig: Dat doen we
niet meer zo, dat zullen we anders inkle-
den en zo zou het volgend jaar moeten.

Verontwaardigde bisschop

Als het dan zo ver is, dat wil zeggen, als
er nauwelijks nog een maand tijd is om
iets te ondernemen, gaat men de koppen
bij elkaar steken om tot de ontdekking te
komen dat er geen geld is. Stel je voor,
Sinterklaas wordt feestelijk ingehaald om-
dat-ie tenslotte voor de kinderen komt en
er is geen geld om dat een beetje te ver-
sieren!
Dit jaar wilden de particuliere initiatief-
nemers wel eens wat anders en zij klopten
bij de gemeente aan. „De boom in", zei de
gemeente en de gevraagde ƒ 250,— werd
prompt geweigerd. En dat zat er wel in,
want met een fors begrotingstekort ga
je niet voor Sinterklaas spelen als de goed-
heilig man dat zelf wel af kan. Ik wil hier
niet mee zeggen dat Sint Nicolaas z'n
eigen intocht zelf had moeten bekostigen,
ofschoon hij dat best in z'n cadeau-stelsel
had kunnen opnemen, maar de goed ver-
dienende badplaats had even wat verder
moeten kijken dan de centenneus lang is.
Het gaat tenslotte om de kinderen, is 't
niet?

•Allereerst moet ik zeggen — om met
m'n ooggetuigeverslag te beginnen — dat
de Zandvoortse Muziekkapel z'n uiterste
best deed een vrolijke en muzikale toon
aan die sombere november zaterdagmid-
dag te geven. Bij „de Tol" begon de vic-
torie. Daar stapte Sinterklaas op z'n
schimmel en omstuwd door een hele
schare kindertjes en volwassenen, die nog
een beetje kind wilden zijn, reed het gezel-
schap (een half dozijn zwarte Pieten in
een auto voorop) naar de dorpskern. Het
geheel werd flink in. de rug gesteund door
het fanfarekorps. Laat ik vooral niet ver-
geten dat een achttal ruiters — vier man-

Gemeente zei „nee"

nen en vier vrouwen — van een naburige
landelijke rijvereniging er voor zorgden
dat de schimmel van de bisschop zich niet
te eenzaam voelde.

Er speelden zich in de grauwe kilheid
van. het Raadhuisplein ontroerende tone-
len af. Zoals gebruikelijk werd een gebied

afgesloten met touwen, terwijl de Sint
moeizaam en enigszins omslachtig door al
dat rokkengedoe van z'n paard klom. De
grijze kindervriend zag er wat verfom-
faaid uit en hier en daar mompelden om-
standers woorden van deernis. Inderdaad
ik had de indruk dat hij nou wel heel erg
oud is. Z'n baard zag geelachtig en z'n
wijnrode opperkleed droeg de sporen van
het steeds maar weer aan- en uittrekken
en van het slijtende reizen. Sinterklaas
tilt daar niet zo zwaar aan, wat hij blijk-
baar ook niet doet aan de last der jaren.

Op het bordes van het raadhuis werd hij
verwelkomd door de burgemeester, diens
vrouw en enkele vanuit de verte niet di-
rect te herkennen bij-figuren, die — naar
ik zeker meen te weten — wel tot de cate-
gorie notabelen zullen hebben behoord.
Vlak voor de fontein stond de Muziek-
kapel, zogezegd recht onder de baard van
Sinterklaas. Achter de touwen stonden de
kinderen en er voor de ruiters van ge-
noemde vereniging. Zodat het uitzicht
op de fraai blazende stoere knapen
volledig werd geblokkeerd. Het werd pre-
cair toen een der paarden zich geroepen
voelde z'n deels verwerkte portie haver

Middenstand geen belangstelling

jaar niet naar Zandvoort zou komen —
door omstandigheden. Hij beloofde meteen
plechtig bij z'n baard dat hij altijd naar
Zandvoort zal blijven komen, want — zo
zei de koene grijsaard — Sint Nicolaas laat
zich niet weerhouden door welke omstan-
digheid ook. Dat was mooi gezegd.
Menigeen pinkte even een traantje weg.
Die belofte hadden we dan maar weer.
Volgend jaar is er weer een intocht. Maar
dan nog beter en nog mooier en nog —
enfin, er valt natuurlijk altijd wel wat te
zeggen.

Sinterklaas kreeg bloemen en de burge-
meester werd verblijd met een pier-taart
of taart-pier. Een vriendelijke en voort-
varende geste van de kindervriend. De

Taartpier of piertaart

omstandig neer te leggen op de keien
binnen de touwen. De eerste rijen weken
ontzet achteruit. Het paard keek onver-
schillig achterom en vond 't goed wat-ie
gedaan had. De kapel blies „When the
Saints go marching in" en dat noopte de
burgemeester tot een ironische aanzet van
z'n welkomstrede. Hij zei namelijk dat de
Zandvoortse Muziekkapel kennelijk min-
der moeite had met deze hymne dan de
Mai'inierskapel in Delft. Ja, dat was ook
wel zo.

Tijdens de toespraak van de eerste bur-
ger riepen de kinderen nadrukkelijk om
lekkers. Ernstig kijkende agenten maan-
den het legioen tot kalmte, wat niet héle-
maal werd begrepen overigens.

Men bleef schreeuwen en zwaaien en
trappelen, de paarden van de ruiterij wer-
den ongeduldig en moesten midden in het
gewoel kort worden gehouden. En toen
ging Sinterklaas spreken.

Wat van z'n woorden verstaanbaar was
voor de kinderen was z'n verontwaardiging
dat er geruchten waren geweest dat hij dit

burgemeester kreeg hierdoor gelegenheid
te zeggen dat de Zandvoortse pier langer
wordt dan de Scheveningse. Voorlopig be-
staat-ie hier alleen nog maar in taartvorm.

Vijf kindertjes mochten naar boven ko-
men om te zingen en handjes te geven. Zij
kregen een presentje van Sinterklaas. En
toen speelde de Muziekkapel maar weer
en werd er gestrooid, zeer tot ontsteltenis
van een lid der landelijke rijvereniging, die
z'n ros nauwelijks in toom kon houden.
Alles liep goed af. De Sint kwam de trap-
pen van het raadhuis af en keek niet eens
meer naar z'n schimmel. Hij stapte in z'n
auto om een rijtoer door het dorp te ma-
ken. Daar legde hij nog enkele officieuze
bezoekjes af.

Zo verliep de intocht van Sint Nicolaas
in Zandvoort. Het was aardig, vrienden,
heel aardig.

En weer zullen ze zeggen: We doen het
volgend jaar anders, beter en nog mooier.

BARTJE.

Deernis met Sint Nicolaas

Wurf vertoonde dia's

Zandvoort voor het rampjaar 1940
niet mooi maar menselijk

J.l. zaterdag vond in hotel-restaurant „Zomerlust" een bijeenkomst plaats, georga-
niseerd door de folklorevereniging „De Wurf".

De vereniging „De Wurf" tracht door middel van klederdrachten, volksdansen
en toneel het verleden van Zandvoort te laten herleven. Ze confronteert de toe-
schouwers met beelden en voorstellingen uit dat verleden.

Tijdens de bijeenkomst van j.l. zaterdag werden dia's vertoond, merendeels van
Zandvoort vóór het rampjaar 1940-1941. Men had zich deze avond beperkt tot beel-
den van het strandleven en van de boulevard.

Met een schok wordt men zich bewust
dat het verleden van Zandvoort onherroe-
pettjk is. Geen hotel, geen huis meer aan de
kustzijde dat 't nu verbindt met vroe-
ger. De „badplaats" is voorgoed afge-
sneden van het verleden. De toeschouwers
beseften dit kennelijk ook en men voelde
hoe vooral de ouderen weemoedig werden.
De heimwee die zij uitstraalden, bemvloed-
de ons terwijl we keken.

Beeld na beeld klommen wij omhoog fn
de tijd. Het vissersdorp, dat uitgroeide —
of vergroeide — tot badplaats met een
boulevard. De gebouwen waren architec-
tonisch zeker niet mooi of stijlvol, maar
ze waren menselijk, levend en gezellig.

„Geen huis was 't zelfde", verzuchtte de
heer Gebe, die de dia's met sobere woor-
den begeleidde, „nu lijkt alles op elkaar!"

Deze opmerking kwam onbewust nog een
paar maal terug en zij vond onmiddellijk
weerklank in de zaal. Het was bemoedi-
gend, deze* reactie. Het bewijst dat men
de schraalheid en het levenloze van wat er
nu staat, afwijst. Nog altijd willen de men-
sen wonen tussen dingen waarmee ze ver-

trouwd kunnen raken, waarin ze zich thuis
voelen. Wie zal, behalve de eigenaars,
„een traantje plengen", als bijv. de huidige
bouwsels aan de boulevard uit ons dorps-
beeld zouden verdwijnen?

De kinderen van nu groeien op tussen
liefdeloze gebouwen en geen modern ar-
chitect denkt eraan aan een verleden voor
de kinderen te bouwen. Een aspect waar-
mee architecten en sociologen te weinig
rekening houden.

De meeste mensen die de avond bij-
woonden, kwamen hun jeugdherinneringen
toetsen aan de objectieve beelden uit het
verleden; ze kwamen, zo zou men kunnen
zeggen, even bijtanken.

Des te scherper werd men zich bewust
van de tegenstelling verleden-heden, door-
dat we er binnen het uur mee werden ge-
confronteerd.

De geleidelijkheid, die anders zoveel pro-
testen sust, ontbrak.

Men zou wensen, dat het mogelijk was
de monstergroei die ons in de nabije toe-
komst te wachten staat .eveneens ver-
sneld te projecteren; als een waarschu-
wing!

De Monumentenwet
beschermt ons verleden

*•
4 -

Op 9 augustus 1961 is de Mojiumenten-wet in werking getreden. Deze wet draagt
een permanent karakter en is in de plaats gekomen van de „Tijdelijke Wet Monu-
mentenzorg", waarvan de werkingsduur in het verleden herhaaldelijk verlengd
werd.

In dé eerste plaats regelt de Monumen-
tenwet de bescherming van onroerende
monumenten. Het is verboden een be-
schermd monument te beschadigen of te
vernielen. Het is voorts verboden zonder
vergunning van de Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen of in
strijd met bij zodanige vergunning gestel-
de voorwaarden een beschermd monument
af te breken, te verplaatsen of in enig op-
zicht te wijzigen, of een beschermd mo-
nument te herstellen, te gebruiken of te
laten gebruiken op een wijze, waardoor
het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.
Op een opzettelijk handelen in strijd met
deze verboden staat gevangenisstraf van
ten hoogste één jaar of geldboete van ten
hoogste ƒ 10.000,—.

De Monumentenraad houdt voor elke
gemeente een register aan van de be-
schermde monumenten. Daaraan gaat
evenwel een lange procedure vooraf. Het
uitzoeken en beoordelen van de te be-
schermen onroerende monumenten zal een
omvangrijke arbeid vergen. Naar schat-
ting zal hiermede ongeveer vijf jaar ge-
moeid zijn. Door het intrekken van de
„Tijdelijke Wet Monumentenzorg" zou een
vacuüm ontstaan. Om dit te voorkomen
worden gedurende vijf jaar na het in wer-
king treden van de Monumentenwet de
onroerende zaken vermeld in de Voorlo-
pige Lijst der Nederlandse Monumenten
van Geschiedenis en Kunst, beschouwd als
beschermde monumenten. Deze overgangs-
maatregel geldt echter slechts voor monu-
menten in gemeenten, waarvoor nog geen
monumentenregister is vastgesteld.

De minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen en van Volkshuisvesting
en Bouwnijverheid kunnen stads- en dorps-
gezichten (groepen van onroerende za-
ken) aanwijzen, welke naar hun oordeel
voor bescherming in aanmerking komen.
Via een wijziging van de Woningwet zijn
de gemeentebesturen verplicht de daad-
werkelijke bescherming van dergelijke

stads- en dorpsgezichten ter hand te ne-
men.

De Monumentenwet geeft ook enkele re-
gels voor roerende moumenten, welke bij
graafwerk te voorschijn komen. Of een
roerende zaak een monument is, kan al-
leen beoordeeld worden aan de hand van
de definitie van een monument. Daaronder
verstaat de Monumentenwet o.a. alle vóór
ten minste vijftig jaar vervaardigde za-
ken, welke van algemeen belang zijn we-
gens hun schoonheid, hun betekenis voor
de wetenschap of hun volkskundige waar-
de.

De wet maakt onderscheid tussen monu-
menten, die gevonden worden bij bevoegd
verricht graafwerk en ander graafwerk.
Bevoegd verricht graafwerk heeft ten doel
het opsporen of onderzoeken van monu-
menten. Zodanig graafwerk mag slechts
worden verricht door diensten, instellin-
gen of personen, die daartoe door de mi-
nister zijn aangewezen. De minister kan
bepalen, dat een rechthebbende op een ter-
rein moet dulden dat hierin bevoegd graaf -
werk wordt verricht. Als een rechthebben-
de hierdoor schade lijdt, wordt deze hem
door het rijk vergoed.

Roerende monumenten, gevonden bij be-
voegd verricht graafwerk, zijn eigendom
van degene of de instantie, die het graaf-
werk heeft verricht. De grondeigenaar ont-
vangt een vergoeding gelijk aan de helft
van de waarde van het monument.

Bij ander graafwerk zijn de gewone
regels van het Burgerlijk Wetboek van
toepassing.

De vinder van een schat en de grond-
eigenaar worden ieder voor de helft eige-
naar van de schat.

De minister kan ten behoeve van een in
te stellen wetenschappelijk onderzoek voor-
schriften geven met betrekking tot de uit-
voering van het werk. Ook kan hij gelas-
ten, dat het werk voor bepaalde of voor
onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk
wordt stilgelegd. Schade, veroorzaakt door
een dergelijke maatregel, wordt door het
rijk vergoed.



SABRA
Film en dia's over Israël

Vrijdagavond j.l. gaf de Amsterdamse kunstschilder-cineast Jos van Dijk met zijn
echtgenote voor de tweede maal in dit jaar een geslaagde filmavond in het Gemeen-
schapshuis. In het voorjaar verraste deze reiziger-cameraman de leden van het NI-
VON met een bijzonder goede film over de Sahara „Wielen door de woestijn". Dit-
maal was zijn lens gericht geweest op Israël ,de jonge gastvrije staat in Z.W.-Azië,
die de laatste jaren zo zeer in het nieuws is.

De heer Jos van Dijk verstaat de kunst op
geheel eigen wijze, simpel en onbevangen,
zijn documentaires toe te lichten. Maar
hij doet dit tevens vlot en indringend, zo-
dat zijn toehoorders en toehoorsters altijd
verzekerd kunnen zijn van een boeiende
avond, waaraan dikwijls de droge humor
niet ontbreekt.

Aan zijn ruim een uur durende kleuren-
film ging de vertoning van een keurcollec-
tie kleurendia's vooraf, welke opvielen
door zeldzaam rake instelling ten .opzichte
van het zorgvuldig gekozen onderwerp.
Van een sprookjesachtige schoonheid was
bijvoorbeeld de havenstad Haifa bij nacht.

Het echtpaar Van Dijk heeft de afgelo-
pen zomer ongeveer drie maanden gereisd
door Israël in frurr- speciaal voor dit doel
ingerichte auto, die behalve een grote hoe-
veelheid levensmiddelen (die niet eens zo
bar nodig waren in dit gastvrije land!)>
tal van instrumenten, filmmateriaal en
camera's bevatte.

Te beginnen in Marseille, waar zij op de
boot gingen met auto en al, reisden zij
naar Napels, staken de Middellandse Zee
over om te Haifa voet aan wal in Israël
te zetten. 'Vandaar ging de tocht zuid-
waarts naar de enorme uitgestrektheid
van de Negevwoestijn, die ongeveer 45%
van de totaaloppervlakte van Israël be-
slaat. De film, „Sabra" geheten", ontleent
deze titel aan de naam van een buitenge-
woon levensvatbaar, sterk en hard cactus-
achtig plantje. .Sabra's" worden ook de
in Israël geboren kinderen genoemd.

In de Negev-woestijn waren de Van
Dijks te gast o.a. bij'een nomadenstam, die
het zich liet welgevallen gefilmd te wor-
den, zij het in ruil voor een onvoorstelba-
re hoeveelheid snoepjes. De sheik speelde
voor hen op zijn primitieve „eigen bouw"-
viool en zong er zelf bij. Van de dorre
verlatenheid der Negevwoestijn, die ech-
ter hier een" daar over grote oppervlakten
doorsneden wordt door irrigatiewerken,
waardoor de bodem ter plaatse door de
toevoer van water geschikt wordt voor aK-
kerbouw, o.a. tarwe en zuidvruchten, zo?
als sinaasappels en dadels, werd de reis
voortgezet naar Bersjeba en Jeruzalem.
Verder in noordelijke richting is het land
veel liefelijker, vooral de streek langs 'de
Jordaan en het Meer van Tiberias. Dit Ts
het meest groene deel van Israël.

De film geeft een duidelijk beeld van de
grote onverzettelijkheid en werkkracht der
Israëli's ,die uit alle delen der wereld zijn
samengekomen om deze jonge en vitale
staat te vormen, waar een doelbewust
streven naar orde en vrede heerst.

Aan het einde van deze avond kreeg het

Ledenvergadering PvdA

De plaatselijke afdeling van de Partij
van de Arbeid houdt a.s. donderdagavond
in het Gemeenschapshuis een ledenverga-
dering.

echtpaar Van Dijk een ovationeel applaus
van 'het publiek, waaronder zich een fami-
lie bevond, die met verlof uit Israël in Ne-
derland was!

De heer A. Cluwen, die ook de avond ge-
opend had, sprak een kort woord van dank,
waarbij hij. de hoop uitsprak het echtpaar
Van: Dijk in de toekomst weer te mogen
ontmoeten in het kader van de culturele
avonden van het NIVON.

' '• H.W.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgdy staan achter de naam van het schip

vermeid. !*,'.,}(''''

Verenigde Staten van Amerika:.
ss „Maasdam" 30/11

Argentinië: ss „Artillero" 28/11
ms '„Gap Roca" • 30/11

Australië: ms „Strathnaver" ' 29/11
Brazilië: ms „Arlanza" 29/11

ms „Gap Roca" 30/11
Canada: ss „Rijndam" ' . 29/11

ss „Maasdam" (._ 30/11
Chili: ms „Wien" ï . 30/11
Ned. Antillen: ms „Heltoon" 28/11
Nieuw-Zeeland: ms „Southern Cross" 29/11
Suriname: ms „Oranjestad" 29/11
Unie van Z.-Afrika en/Z.W.-Afrika:

ss „Abbekerk" \ 28/11
!

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de postkan-
toren.

90.000 woningen verdeeld
voor het komende jaar

Het bouwprogramma 1962 voorziet in de bouw van 90.000 woningen: 35.000 woning-
wetwoningen, 30.000 premiewoningèn en 25.000 ongesubsidieerde woningen. Van
deze aantallen zijn reeds 80.000 over de provincies verdeeld. Dé resterende 10.000
woningen zijn bestemd voor verschillende doeleinden. Het zijn 4.900 woningwet-
woningen, 1.300 premiewoningen en 3.800 ongesubsidieerde woningen.

Als uitgangspunten voor de verdeling
over de provincies hebben gegolden het
statistisch woningtekort, de bevolkings-
groei en de vervangingsbehoefte. Van de
80.000 verdeelde woningen zijn 15.000 be-
doeld voor vervanging, namelijk 10.000
woningwetwoningen en S.OOOpremiewonin-
gen.

. Van de 80.000 woningen krijgt Noord-
holland er 12.000 toegewezen, nl. 4800
woningwetwoningen, 4300 premiewonin-
gen en 2900 ongesubsidieerde woningen.
Zuidholland krijgt 19.300, Noordbrabant
11.000.

Ook de zonder subsidie te bouwen wo-
ningen zijn thans inrde jaarlijkse woning-
verdeling betrokken. De minister acht dit
noodzakelijk nu wel duidelijk gebleken is,
dat de behoefte om in de ongesubsidieerde
sector te bouwen aanzienlijk uitgaat boven
dé' mogelijkheden welke de bouwmarkt
biedt.' Een regulering v'ari deze sector' zal,
naar 'het zich laat aanzien, .vooralsnog ge-
handhaafd moeten blijven.

;Door een verdeling van deze vorm van
woningbouw over de provincies wordt een
spreiding daarvan over het gehele land zo
goed mogelijk verwezenlijkt. Een verde-
ling over de gemeenten volgens een tevoren
opgemaakt schema lijkt de minister niet
opportuun. •

De minister wil aan de initiatieven voor
deze bouw zoveel mogelijk tegemoetko-
men. De rijksgoedkeuringen zullen in het
algemeen naar volgorde van binnenkomst
der aanvragen worden toegewezen. Van
deze regel zal worden afgeweken ten be-
hoeve van eventuele arbeidsbesparende
bouwmethoden of van een juiste aanpas-
sing aan het behoeftepatroon binnen de
provincie.

• Verder zal bij de regulering zonodig re-
kening worden gehouden met de situatie
op de plaatselijke en regionale bouw-
markt.

i

aan 1961 (l)
Het was in het jaar - in zijn herinneringen.
1995. De oude man zat „Je moet dan weten", begon hij, „dat
voor het raam. Door Zandvoort door de oorlog veel geleden
het raam van het huis had. In 1945 was er van de boulevard niets
aan de overkant, door meer over. Zandvoort had zijn gezicht
het raam van het huis verloren, zou je kunnen zeggen. Na 1945
achter het huis van de was het dus de taak van de gemeentelij-
overkant, door 't raam ke overheid om Zandvoort aan een nieuw

van het huis achter het huis van het huis gezicht te helpen. De
van de overkant enz. enz mikte plastische chirurgie stond nog in haar kin-
de zon onverschillig wat verschaald licht .derschoen, leek het wel. Ze is er tenminste
in zijn grijze baard. Hij keek naar sijn in geslaagd om van Zandvoort een foei-
kleinzoon. 'lelijke vrouw te maken. Vooral zij, die

„Tja", mompelde hij, „tja,., vroeger!" haar van vroeger kenden, voelden weinig
Hij stopte, de herinnering greep hem voor een hernieuwde vrijage,

sterk aan. Bevend pakte hij sijn zakdoek,. Er kwam een nieuw soort toerist van
depte zijn ogen en verviel weer in gepeins, een ander niveau, meer aangepast, als je

„Nou ivillen die betonneurosen het laat- begrijpt wat ik bedoel.
ste stukje duin tussen Zandvoort en , Maar kom nu ter zake.
Noordioijk slechten!" riep de kleinzoon De plaatselijke autoriteiten ijverden met
met luide stem.

De oude man schrok op
..vuur voor een nationale zaak: de wo-
ningnood. Op de huisvestingsbureaus in

„'t Laatste stukje!" herhaalde de klein- • Groningen, Vlissingen, Venlo, Den Haag,
zoon verontwaardigd. Wanhopig wierp hij Amsterdam enz. enz. wezen de ambtena-
sijn armen in de lucht, zijn leren jasje • ren glunderend naar Zandvoort. Daar was
kraakte. Op het rever was een speldje grond genoeg. Je moest weliswaar zelf
bevestigd: „Duinvrienden" stond er op.

De oude man kwam tot zichzelf. Be-
ziverend hief hij een hand op.

„Wees niet opstandig", vermaande hij.

bouwen, maar met een lieve subsidie en
verhuur aan toeristen was je gauw eige-
naar van een eigen home.

De toeloop was enorm. Gul strooide
„De overheid iveet heus wel wat zij doet. de gemeente met duinen. Opgewekt zette
Ik herinner me een soort gelijk geval, 's men zich aan de flrbeid en duin .na duin
Kijken, wanneer was dat ? Jouw. vader verdween. Keurige, hygiënische huisjes
was.drie... of vier jaar, dus het was 1960, verrezen bij honderdtallen. Eén smalle
1962 ...... " strook duingebied bleef 'voorlopig onbe-

De toepassing van arbeidsbesparende
bouwmethoden zal worden bevorderd door
het verlenen van een toeslag. Deze toe-
slag is bepaald op 25 percent van respec-
tievelijk 4.000 woningwetwoningen, 5.000
premiewoningen en 5.000 ongesubsidieerde
woningen. Totaal zullen dus maximaal
3.500 woningen voor de toeslagen beschik-
baar zijn. Deze mak'én deel uit van de
centrale reserve.

De toeslag wordt • alleen gegeven op
bouwplannen die aan het vereiste van ar-
beidsbesparing voldoen en die vóór l au-
gustus 1962 bij de directies' van de Volks-
huisvesting en de Bouwnijverheid in de
provincies zijn ingediend. Zij krijgen voor-
rang bij het verkrijgen van Se premie voor
de gesubsidieerde particuliere bouw en van
de rijksgoedkeurihg Voor de ongesubsidi-
eerde bouw. , ; •-

In een aantal gebieden van grote om-
vang, dié' zich 'óver,"méér dan 'één gemeen-
te. uitstrekken, eisen-de vraagstukken be-
treffende woningbehoefte' met de daaf-
op afgestemde woningbouw en woningtoe-
wijzing speciale aandacht. Als zodanig
noemt de minister Amsterdam, de Umond
de Zaanstreek, 's Gravenhage, het Water-
weggebied, Utrecht en Eindhoven.

De minister vindt nog geen aanleiding
om aan de toewijzing van woningen ten
behoeve van krotopruiming de verplichting
te verbinden, dat het toegewezen aantal
geheel voor dit doel zal worden besteed.

VOETBAL

zege van Zandvoortmeeuwen

J.l. zondag heeft , het
met 3—1 geklopt.

eerste

opv.H.B.C.

lf4 ij ' .
elftal van Zandvoortmeeuwen op eigen terrein HBC

In de eerste dertig minuten van de ont-
moeting waren de kustbewoners bijzonder
actief. De aoor HBC kwistig gehanteerde
buitenspelval en het ongelukkige plaatsen
van de bal verhinderde echter een door-
braak.

Het bleek echter uitstel van executie.
In de 27e minuut bezweek de achterhoede,
van HBC voor een schot van Jan Visser.'
l—0. Een stand waarmee de eerste helft'
werd besloten. .

In het begin van het tweede gedeelte
probeerde HBC de herinnering aan de
slechte start weg te vagen en ging tot "de'
aanval over. Het offensief sprong echter
af op de hechte verdediging van het thuis-
front. Zandvoort drong HBC hierna op-
nieuw in de verdediging.

In de 32e minuut scoorde Jan Visser het
tweede doelpunt voor zijn club. Even later
moest de H.B.C.-keeper opnieuw bui-
gen, nu voor een doelpunt van Nijkamp,
3—0. Vijf minuten voor het einde maakte
HBC duidelijk, dat het elftal de terugreis
niet met lege handen wilde aanvaarden.
Ter Wolbeek moest capituleren voor een
onhoudbaar schot van Duivërivoorde, 3-1.
Dit succesvolle schot gaf HBC hoop het
nadelige verschil te verkleinen. Maar de
verdediging van Zandvoortmeeuwen maak-
te aan die illusie een einde. De stand bleef
3—l in het voordeel van de thuisclub.

Daar kunt u heen
Monopole ;

Dinsdag 28 en woensdag 29 nou., 8 uur:
fim „Morgen wacht de hel".

*

Zomerlust > • •
Vrijdag l dec., 8 'uur: Ned. Reisvereniging
met filmvoorstelling: Noord-Afrika.

Stadsschouwburg, Haarlem
Donderdag. 30 november,. S ' uur: Toneel

groep' Theater met „Speelgoed op zoh
der". '-:. ' .

Vrijdag l december, 8 uur: Ned. Comedie
met „De getatoueerde roos".

Zaterdag 2 en zondag S december, 8 uur:
Toneelgr. Theater met „Brieven' van een
dichter".
Maandag 4 dec., 8 uur: Ned. Comedie met
„De getatoueerde roos".
Woensdag 6 dec., 8 uur: Toneelgr. Theater
met „Brieven van een dichter".

Uitvoering P.T.T. diensten
• met:kerst en nieuwjaar

Aangezien 'JEerste Kerstdag en Nieuw-
jaarsdag op een maandag vallen, zullen'
— ten einde een zo goed mogelijke uitvoe-
ring van de PTT-diensten te bereiken —
enige bijzondere maatregelen moeten wor-
den genomen. Hieronder geven wij daar-
van een overzicht.

i

rorjie

Postdienst
Zaterdagen 23 en 30 december.

In1 het algemeen zal de dienst worden
uitgevoerd' als op- normale zaterdagen.
Echter zullen ook aangetekende stukken,
briefpakjes en (zoveel mogelijk) massa-
drukwerken worden besteld. Tevens zal
een pakketpostbestelling plaatsvinden.

Aan busrechthouders zal gelegenheid
worden gegeven naast de gewone corres-
pondentie ook de voor hen bestemde aan-
getekende stukken en postpakketten af fe
halen.

Zondag 24 L/m dinsdag 26 december,

De kleinzoon 'maakte een ongeduldig ge- bouwd. Een paar duinen nog ,als appeltjes
voor de dorst, voor de woningdorst zoalsbaar.

„Nou ja, doet er ook niet toe", vaste de spoedig zou blijken",
oude sich aan. Hij nam een wat gemak- De oude man pauseerde even. De zon
keiijker houding aan en leunde achterover^ was uit zijn baard weggegleden.

zondag 31 december en maandag l jan.
De dienst zal worden uitgevoerd als op

normale zondagen. Ten einde vol raken
van de brievenbussen te voorkomen zullen
op deze dagen zo nodig extra buslichtin-
gen plaatsvinden. .
Woensdag 27 december.

De bestelling zal plaatsvinden als ' op
maandag. Zo nodig zullen op de kantoren
extra-maatregelen worden getroffen om
te bereiken dat alle tijdens de feestdagen
geposte correspondentie uiterlijk, met het
dagnet wordt verzonden. In verband met
de te verwachten extra drukte aan de ,lo-
ketten zal op deze dag op de postinrich-
tingen, waar de behandeling'. van sommige
geldzaken tot 15.00 uur plaatsvindt, ook
na dit tijdstip, tot het .normale sluitings-
uur, gelegenheid bestaan tot het verrich-
ten van — alle — geldzaken.
Donderdag 28 december:

De dienstuitvoering is als op andere don-
derdagen, behoudens'dat voor het vecrich-
ten van geldzaken hetzelfde geldt als voor
woensdag 27 december. j
Dinsdag 2 januari: .. ,

'Ten aanzien van de briefpostbestelling
en -verzending geldt hetzelfde als voor
woensdag 27 december. De loket-ópenstel-
ling is als normaal op dinsdag. ', :
Nieuwsbladen, periodieken e.d. c; . - j

Met de uitgevers van nieuwsbladen ; en
andere periodieken zal door dé postdirec-
ties zoveel mogelijk contact worden opge-
nomen omtrent een zeer tijdige terpostbe-
zorging van hun bladen. " ' :

Hierbij kan als richtlijn dienen dat pe-
riodieken, welke vóór Kerstmis ,resp
Nieuwjaar moeten worden besteld, ,op don-
derdag 21 december resp. donderdag: 28
december a.s. uiterlijk te 18.00 uur ter post
moeten zijn bezorgd. i
Telegraaf- en Telefoondienst.

Op beide Kerstdagen en op Nieuwjaars-
dag wordt de dienst op de hoofd-, bij- en
hulppostkantoren en stations uitgevoerd
als op zondag.

Belangrijke
TELEFOONN uTMMERS
EN ADRESSEN ,

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen) ' '
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie • • '•'
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, J

SAAB service-dealer.
2071 Horlogebedrijf G. Waaning, Kostver

lorenstraat 68.
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en' ver-

koop, Oranjestraat 2a.
2424 Autobedrijven ,Jtinko", Oranjestraa'

en Stationsplein.
2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht ,17
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoorts<

Courant, Achterweg 1. ;j j '

Ranglijst Zandvoortmeeuwen

De stand in afdeling West,- 2e klasse B,
uidt als volgt:

Watergraafsmeer .-- 9 . 6 - 2 l
ieeburgia 9 5 2 2

Amsvorde 9 4 3 - 2
TYBB ; , 9 3 4 2
Aalsmeer 9 4 2 3
Zandvoortmeeuwen 9 3 3 3
Schoten . 8 3 2 3

leleritudo ' 9 4 0 5 '
Baarn 8 1 4
RKAVIC . 8 2 2
HBC 8 1 4?
J S V 9 1 2

14
12
11
10
10

29-19
17-11
15-13
20-13
27-24

9 17-15
8 .9-14
8 Ï5-17'
6 13-13
6 19-19
6 -14-18
4 7-26

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal van Z.K.C, speelde

het afgelopen weekeind gelijk tegen Haar-
lem 5. De uitslag was 4—4. De adspiran-
ten behaalden een 4-0 overwinning óp
Oosthoek a.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans:
Demedts — Nog lange tijd.
van Doorn — Monique
Ekert-Rotholz — Het gouden web.
Gorris — De muur van Jericho.
Simenon — Getuige Maigret.
Warner — Hagar, de negerin.

Uris — Battle cry.
Bory — Mon village a l'heure allemande.

Ontwikkelingslectuur: ,

Het Beste uit Readers Digest 1960.
Reynolds — Adolf Eichmann, gezant des

doods. 1961.
Millar -''Maquis."-1957; -' . - » -.
Presser — Antwoord aan het kwaad, ge-

tuigenissen 1939-1945. 1961.
Thorwald — Het ontslag, het tragisch

levenseind van Dr. Ferdinand Sauer-

bruch. 1961.
Vestdijk — Gestalten tegenover mij, per-

soonlijke herinneringen. 1961.

Vergaderkalender nov.-december

28 november — Fotokring „Zandvoort",
collectie kleurendia's, Gemeenschaps-
huis.

30 november — Humanistisch Verbond,
gemeenschap Zandvoort, le'zing, Het Huis
in de Duinen. - • :

l december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, schouwburgmiddag.
11 december — Stichting culturele kring

't Helm, Het Ned. Kamerkoor o.l.v. Fe-
lix de Nobel

12, 13 en 14 december — Zandvoortse op'e-
rette-vereniging, operette-uitvoering in
Monopole.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, koffieuurtje bij Kiefer.

13 december — Oudervond Wilhelmina-
school.

15 december — begroetingsavond nieuwe
inwoners, Raadhuis.

17 december — Hervormd kerkkoor, con-
cert, Hervormde Kerk.

18 december — Toneelvereniging „Wim
Hildering, toneeluitvoering, Zomerlust.

19 december — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, afd. Zandvoort, Zweedse kerstmid-
dag, Gemeenschapshuis.

21 december — Personeelsvereniging van
ambtenaren der gem. Zandvoort — kien-
avond, Gemeenschapshuis.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van

de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l



kijken op de toonzaal van lampenfabriek

Kijkt Sint uit naar een klein staand lampje, naar een stevige
schemerlamp, naar een sierlijk wandlampje? Geeft Sint de
voorkeur aan romantisch of functioneel, moet die lamp passen
in een klassiek of modern .interieur? Waar kan Sint beter
kiezen dan in de toonzaal van de lampenfabriek zelf!
Elke lamp uit eigen atelier. Elke lamp apart en solide! Dat is
pas keus, uit eindeloos gevarieerde collecties en al even ge-
varieerde prijsklassen*!

*Betaling? Gaat via Sint's eigen leverancier!

CD
O
O

Spaarne 65, Haarlem (t/o de Geel. Oude Gracht) Tel. 02500-14850 en 14560

FAMILIEBERICHTEN

Wij mochten in Gods handen over-
geven, onze lieve en zorgzame mo-
der, behuwd- en grootmoeder

ELSKE DIJKSTRA
weduwe van F. A. COEHOORN

in de leeftijd van 92 jaren.

Zandvoort, 25 november 1961
'Nieuwstraat 10
Amsterdam:

P. H. van Kooy-Coehoorn
Els
Fred

Den Haag:
J. A. Steeman-Coehoorn
J. W. Steeman

Zandvoort:
'A. J. Coehoorn
S. H. Coehoorn-Zuethoff
Hans en verloofde

Harderwijk:
F. A. Coehoorn
S. Coehoorn-Karssen
Frans

Condoleantie-adres: Jan Steenstraléa

De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11 te Zand-
voort. Gelegenheid tot bezoek aldaar
dinsdag 28 november van 7-8 uur.
De teraardebestelling zal .plaats, heb,-,,
ben woensdag 29 november a.s. té
2 uur op de Algemene begraafplaats-
te Zandvoort. Vertrek Rouwkamer
1.45 uur. :

Postzegelvereniging Zandvoort e.o
LEDENVERGADERING
Vrijdag l dec., 8 uur n.m. in Hotel-
Rest. Meijershof, Burg. Engelberts-
straat 70

Na afhandeling der agenda gelegenheid tot
ruilen. — Niet-leden zijn welkom ter ken-
nismaking. ' Het Bestuur.

.GEEF ALS

St. Nicolaas cadeau
' een CAMERA, een waardevol bezit voor
't leven. Diverse andere geschenken in
voorraad, zoals flitsers, albums, fotolijsten
en vieuwers.

Foto Kino Hamburg
GROTE KROCHT 19 - TELEF. 2510

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de maand

november luidt
1. Jb. Hoogendijk . ( 20142
2. ^H. Molenaar
3. t Mw. Koper
4. 0G. Spruit

19423
18844
18771

K.J.C. Zandvoort
J.l. zaterdag namen vier verenigingen deel
aan het jubileum-tournooi van KJC Zand-
voort.- De uitslagen luiden: KJC Haarlem-
Noord 19351 p., 6 marsen; KJC Water lei-
ding, Heemstede, 20235 p., 2 marsen;
KJC Haarlem 18393 p., 6 marsen; KJC
Zandvoort b 21827 p., 5 marsen, j

J.l. dinsdag werd het tournooi voortge-
zet. Hier was de stand: KJC Corodex,
Zandvoort, 21907 p., 8 marsen; KJC Haar-
lem b 18694 p., 5 marsen; KJC Ruiten-
vrouw, Haarlem, 18607 p., 9 marsen; KJC
Noord, heren, Zandvoort, 19815 p., 8 mar-
sen.

Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort de
6e ronde voor het clubkampioenschap. 1.
T. Veen; 2. C. Terol; 3. J. v.d. Wolde en
4. J. Nijs.

VISITEKAARTJES

Ook een aardig
Sint Nicolaas-cadeau

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg, l, tel. 2135

Bij COLPITT, Techn. apparatenfabriek ,
A. J. Versteege, is plaats voor enkele

BANKWERKERS en
DRAAIERS

5-daagse werkweek; vrije werkkleding;
zeer goede arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties aan de fabriek of telef. 2455

KANTOORHULP
gezocht voor halve dagen voor de adminstratie
huren en verzekeringen,
MAK. J. BOGAARD Jr., REGENTESSEWEG 7.

Nederlandse Reisvereniging
Vrijdag l december, 8 uur precies in Zomerlust

FILMVOORSTELLING over

NOORD-AFRIKA
Een nabije andere wereld. Prachtige kleu-
renfilms over Marokko en Algiers.
Inleiding en commentaar: J. F. van Lun-
teren.
Kaarten voor leden ƒ 1,25 op vertoon le-
denkaart; niet-leden ƒ 1,50 verkrijgbaar
bij boekhandel Lorenz en firma Bakels,

'"indien 'voorradig ''s aVonds aan 'de zaal.

Gevr. vrl. KANTOORBEDIENDE
resp. FACTURISTE
liefst bekend met factureermachine.
5 daagse werkweek. Br. nr. 9204 bur. Zandv. Cour.

TE KOOP: HETELTJCHT-
KACHEL Vroling, dertig,
Pr. ƒ 45,— Duinweg 29,
telef. 2921.

MEISJES (15-20 jr) GE-
'VRAAGD voor Plastic-ate-
lier; . 5-daagse werkweek,
Korthof, Haltestraat .5,
telef. 2807

GEVR. enige geroutlneer-
de THUISNAAISTERS, in
bezit van electr. machine.
Br. nr. 9202 bur. Z.Crt.

SLAAPKAMER te huur
gevr. v. tijd. of vast, heer,
m.l., Br. nr. 9201 bur. Z.C.

GEVRAAGD flinke STAL-
KNECHT voor nieuwe ma-
nége in Zandvoort. Prettige
werkkr. Inl. secr. K.R.C.

, Overste: den Oudenlaan l,
Overveen tel. 02500-14469

Te koop: JONGENSFIETS
Gazelle, i.pr.st. Dr. Gerke-
straat 103, tel. 2694.

Te"'huur: AUTOGARAGES
„De Schelp", Dr. C. A.
Gerkastraat 20. Inl. N.V.
Verzicht, Leidenschendam,
Veurschestraat 96, telef.
01V61-3951 of bij C. Vis-
ser, Zuiderstraat 4, Zand-
voort.

SPORT en SPEL
Gymnastiekvereniging O.S.S.
afd. volleybal

Heren: Die Raeckse 2-OSS l 1-3
In een zeer spannende wedstrijd wist 't

eerste herenteani twee -punten mee naar
Zandvoort te nemen. De eerste twee sets
werden, hoewel met klein -verschil, gewon-
nen door een technisch zeer verdienstelijk
spelende OSS-ploeg. In de derde set be-
ging men echter de fout er iets te gemak-
kelijk over te denken. Die Raeckse beslis-
te..deze set in zijn voordeel, zodat de vier-
de set de' beslisseing moest brengen. OSS
nam inderdaad snel een grote voorsprong,
maar moest deze tenslotte weer prijs ge-
vea en kwam zelfs achter te staan. Bij de
stand 14-11 mochten er door OSS geen
fouten meer worden gemaakt. Het werd
14-14 en door goed en nauwkeurig spel
kon deze set uiteindelijk door OSS gewon-
nen worden met 15-17.

Dames: OSS I-Die Raeckse 3 2-2
Een goede wedstrijd, waarin de OSS-da-
mes: Die Raeckse in de eerste twee sets
wisten te verrassen, waarna echter 't OSS-
krüit verschoten bleek, zodat Die Raeckse
de laatste twee sets won.

OSS 2-HBC 3 1-3
Een matige wedstrijd die door een beter

spelend HBC werd gewonnen.

De stand van het eerste dames- en he-
renteam luidt:

Dames 2e klasse:
De, Blinkert 2
b:s.s.
O.S.S.
Die Raekse 3
J.B.S.
•P.W.N.
Vesmia 2
De Blinkert 3
Gios
Alliance

Heren Ie klasse
Alliance '
H.V.S. 2
De Blinkert .;

Cios
P.S.C.B.
O.S.S.
iGios

Die Raekse 2
H.B.C.

7—13
8—11
6—10
7—10
7- 7
7- 7
6- 4
7- 4
8- 4
7- O

7—13
:5- 8
.6- 7
"5- 6
7- 6
6- 5
7- 5
8- 4
3- O

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.'
Het was een somber weekeind voor de

Zandvoortse Hockey Club. De weergoden
waren in een slecht humeur en ook de re-
sultaten van de seniorwedstrijden gaven
weinig aanleiding tot vreugde. Van de zes
gespeelde seniorwedstrijden eindigden er
vijf voor ZHC in een nederlaag.

Het eerste dameselftal zorgde voor een
glimpje zon door de thuiswedstrijd tegen
Strawberries 2 met 2-1 te winnen. Het was
een aardige ontmoeting, waarin de Zand-
voortse dames bewezen met goed samen-
spel een heel eind te komen.

Dat goede samenspel ontbrak bij het
eerste herenteam in de wedstrijd tegen
Strawberries 2 en het maaktende einduit-
slag (l—2) alleszins aanvaardbaar.

-, Strawberries , was sneller, combineerde
:beter en toonde ;.zich, trefzeker. Cees Meyer
hield de Zandvoortse eer hoog. Misschien
dat de indoor-training die binnenkort (bij
voldoende deelname) zal starten er tóe
kan bijdragen dat, ook ZHC heren l wat
aan tempo wint.

De Hockeyuitslagen luiden als volgt:
Heren:

ZHC 1-Strawberries 2
Fit 2-ZHC 2
WV 1-ZHC 3
HBS 4-ZHC 4 •

Dam.es:
ZHC 1-Struwberries 2 <, .
ZHC 2-HBS 4

Jeugdwedstrijden:
Jongens a-HBS b
Kraaien-Jongens b
Jongens c-Rood .Wit c
Eechterop d-Jongens d
Alliance b-Meisjes a
Alliance c-Meisjes c
Meisjes d-HBS d
Strawberries f-Meisjes e

Adspirantenwedstrijden:
.Strawberries-ZHC. jongens b
Zandvoorti jongens c-Rood Wit
Zandvoort meisjes a-HBS
BMHC-Zandvoort c; wegens het niet op-

komen van de tegenstanders heeft Zand-
voort een protestoverwinning van 5—O ge-
eist.

Zandvoort jongens a-Strawberries a 2—3

l — 2
2—1

4 — l

2—1
.2—3

3—0
0—6
2—1

7 — l
0—8
0—8
4—0
0—2

2—1
0—5
0—8

Voor wie er zuinig mee om
kan gaan hebben wij SINT
en PIET COSTUUM te
huur. Telefoon 3322.

Gevr.: nette WERKSTER,
v.g.g.v. voor 2 ocht. of
midd. of l dg. p.w. Woens-
dagmorgen niet aanmelden
Mevr. Reijnders, Zuidbou-
levard 71, telefoon 3066.

HUISH. HULP gevr. l dag
p.w. van 9-3 uur. Mevr.
Molenaar, Brederodestraat
172, telefoon 3542.

Webers schoonmaakbedrijf
vraagt een ECHTPAAR of
2 WERKSTERS voor de
ochtenduren. Telef. 4090,
Nic. Beetslaan 18.

Meisje, 14 jaar, b.z.a. als
HULP i.d. huish. v. halve
dagen. Br. nr. 9203 Z.Crt.

WIE KOMT MIJ IN DE
HUISHOUDING HELPEN
in kl. gez. (volwassenen),
regeling naar beider over-
eenkomst. Mevr. Staphorst,
Chrysanthemumlaan l,
Heemstede-Aerdenhout, te-
lefoon 02500-34680.

Twee snoezige zindelijke
KATJES vragen de Sint
om • lief tehuis.. Tel. 3490 J

GARAGE TE HUUR voor
de maanden dec., jan., feb.
te Zandvoort-Noord. Telef.
020-724879.

Stadss chouwbur g
te HAARLEM

Zaterdag 2 en zondag 3
december, 8 uur
Toneelgroep Theater

Brieven van
een dichter

Maandag ^ dec., 8 uur
Ab. B.

• Nederlandse Comedie
De getatoueerde

roos
Woensdag 6 dec., 8 uur

Ab. D.
Toneelgroep Theater

Brieven van
een dichter

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

St. Nicolaas-cadeau
TAFELBILJART in alle
maten en prijzen. L. Smid,
Vinkenstraat 46, tel. 2484.

Slagerij La Viande
KLEINE KROCHT l

St. Nicolaas reclame
RUNDVLEES
750 gr. rosbief of lende 3,70
750 gram bieflappen 3,50
750 gram riblappen.... 3,30
500 gr. doorr. lappen 1,98
500 gr. hachévlees .... 1,98

Als extra reclame
600 gram gehakt h.o.h..

rund- en varkens ... 1,88
100 gram bief stuk ... 0,60
250 gram biofstuk ... 1,38
100 gram haas 0,70
250 gram haas 1,58
4 tartaars voor l,—
250 gr. gek. worst ... 0,68
250 gr. leverworst 0,68
150 gr. gebr. gehakt... 0,45
150 gr. gebr. rosbief 0,90
enz. enz.
Zie verder de prijzen in de

winkel.

Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven

van velerlei aard: - '•
• Zijn kritische en sti-

mulerende taak eerlijk
vervullen;

• Een tikje spot en hu-
mor niet vergeten

Zandvoortse Courant
Achterweg l - Telef. 2135

Sport en Judo-
instituut Buchel

Zaal HOGEWEG 42
Privé Hogeweg 60 tel. 3965
Jiu jitsu en Judo-les dames

dinsdagavond 8 uur.
Jitsu heren donderdag 8 u.
Jeugd judo 6 tot 8 jaar
zaterdagmiddag 1.15 uur.
Judo heren vrijdagav. 9 u.
Dames gymnastiek

vrijdagmiddag 2 uur.
Op deze, lessen hebben wij
nog plaats.
BEHANGEN EN
STOFFEREN

F. C. HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

RIETMEUBELBEDRIJF
C. v.d. LUYT, Duinweg 33,
Noordwijk, tel. 2756. Het
adres voor strandstoelen,
ook 2 pers., terrasstoelen
en rotanmeubelen.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17. tel. 3283

g«ldlg van 30 nov«mb«r t/m 6 d«c«mb»r

Gratis bij De Spar

guldens die u spaart -voor
cadeautjes van DE SINT!

elk 2e pakje SPAR-THEE

, 25 et goedkoper «n 10% koning

cod.au voor ,„„ dooj TOILETZEEP
moeaori |n() 3 ftu|a_ (|jn g.p,r(um„,rdi

van 195 voor 1O5-10%

*°i'Jïïvoor KNAKWORST
bllk mol 8 stuk!, van 135 voor 1ZO-10%

" Y?or ZOETE SPAANSE WIJNaal i _ **.** • ** **
H*» 3OO-l 20

DUBBEL ZEGELS, DUBBEL VOORDEEL!

CACAO 1e kwaliteit. grote bui!65- 66 Zegels

PINDAKAAS d. lekker,.., pot 98 - 40 zegels

St. NICOLAASSCHUIM 200 gr.m 49 - 20 zegels
K.

SPEELTAAI «aki. 150 gram 35-14 zegels

AMANDELSPEKULAAS p.k 200 gr. 76 - 30 zegels

CHOCOLADE-TABLETTEN ,_
verschillende smaken, 100 gram van 75 voor O.aa-10%

HARTIGE HAPJES MET:

SNIJ WORST e,tr., 100 gram 39-10%

HAAGSE LEVERWORST 1509r. 25-io%

samen met toast, mayonaise en 'n uitje, een welkome traktatle
op een zoet avondje

Kruidnootjes

Choeoladebeest[es

Chocoladeletters

Pendant-borstplaat

Banketstaaf

Chocosta af jes

250 gram 49-10%

100 gram 49-10%

6O-10%

200 gram 49-10%

per stuk 59-10%

200 gram 79-10%

ï-l



komt dit jaar:

1O%> en. betere

Zoals elk jaar zijn de Gruyter's-winkels en zelf-
bedieningszaken tjokvol gevuld met St. Nico-
laas-specialiteiten.
Maar... al maakt de Gruyter er daarvan zoveel
als kan, elk jaar weer blijkt dat nog te weinig.
Schrijf daarom nu gezellig Uw St. Nicolaas-
boodschappenlijst en doe Uw inkopen vandaag
of morgen.
Nu kunt U nog gezellig rondneuzen en winkelen..
Nu hebt U nog de eerste keus.
Nu zijn alle speciale aanbiedingen er. nog volop.

En - op alle St. Nicolaas-boodschappen
verdient U bij De Gruyter bovendien
immers 10%!

Grote poppen - kleine popjes,
•taai-taai hoort bij 't feest!
Iedereen is in z'n nopjes,
maar de kinderen 't meest!

grote pop Zoete Lieve Gerrilje
taai-taaipopjes 6 stuks in zakje
speelgoed-taai-taai, zakje

20 et.
30 et.
50 et.

Fijne harten van fondant
3 grote bij elkaar
„harten-troeven" in de hand
voor de Sint dit jaar!

Fondant-harten: framboos - chocolade -
mokka 3 stuks in doosje 45 et.

Leuke marsepein-figuren
12 soorten - welgeteld
Laat de Sint maar flink wat sturen
Kinderen zijn er op gesteld.

marsepein-figuren 12 verschillende soorten
per stuk 25-50 of 60 et.

DE GRUYTER'8

Bij élke aankoop van f 4.-
De Gruyter artikelen hebt
U recht op het Snoepje van
de Week voor slechts 15 cent:
...elke week 'n andere lek-
kernij met steeds een leuke
attractie erbij. •« Natuurlijk
•maakte De Gruyter daarvan

voor St. Nicolaas:

De Gruyter's chocolade letters:
melk of puur - 't is altijd raak,
vallen bij de schoenenzetters
„letterlijk" zeer „in de smaak"!

Flinke letter melk of puur:
M - w 70 ct.
A - B - C - D - E - F - - G - H - K -
N - O - P - R - S - U - V - Z 65 Ct.
I - J - L - T 60 Ct.

Extra grote letter melk ofputlr:
B - D - E - H - K - M - N - R - S - W 135 ct.
A - C - F - G - J - L - P - T 120 Ct.

Sint Niklaas en U, die weten:
chocolade neergezet
is speelgoed dat je óp kunt eten:
'n stoomboot - auto of raket!

grote melk-chocolade f guren:
auto, helicopter, stoomboot, raket 45 Ct.

Chocolade haften voor gelieven:
in elke doos zitten er twee!
Bezorg er Uw hartedieven,
'n „hartelijke" surprise mee!

2 grote chocolade harten in doosje,
melk of puur 65 et.

Echt geld is voor grote mensen,
kassabons spaar je daarvoor!
Dit geld is voor kleine mensen,
De Gruyter's chocolade hoor!

Gouddraadnetje met melk-chocolade
munten: rijksdaalders, guldens,
gouden tientjes, etc 50 Ct.

Met melk-chocolade-speelfiguren
is weer 'n kinderwens vervuld!
Bezorg de kleintjes leuke uren.
Er wordt danig van gesmuld!

melk-chocolade figuurtjes: Sint, Piet,
indiaan, sneeuwman, konijn
in fleurige stanioI-verpaKking 15 Ct.

Klompen in de schoen gekregen
Hoe dat kan, dat snapt U vlug!
Pieter kwam De Gruyter tegen
en bracht choco-klompjes terug!

melk-chocolade klompjes,
doosje a 100 gram 65 Ct.

'n surprise
op t

zichzelf! „ifj

Wat is het feest van Sinterklaas
zonder echte speculaas
De Gruyter bakt ze goed en geurig
en verpakt ze vers en fleurig.

amandelspeculaas pak 500 gram 135 Ct.
250 gram 65 Ct.

speculaas pak 500 gram 100 Ct.
250 gram 45 Ct.

'n Plastic auto vol met flikjes:
een surprise, kant en klaar!
Alleen 't gedichtje nog, en strikjes,
in de auto ... rijden maar!
plastic speelgoedauto beladen met 50 gram
chocolade musketflikjes 50 ct.

De Gruyter's strooigoed gaat Piet
halen. Door de korting scheelt dat
geld. Waarom elders meer betalen?
élk voordeel in december telt!

figuur-strooigoedschuimpjes,
zakje met 100 gram 28 Ct.

strooigoed, grote zak met
speelgoedsuikerwerk - pepernoten
en schuimpjes, -500 gram 98 et.

Amandelstaaf dat is je ware,
iedereen smult mee!
Van De Gruyter.echt zo'n zware
met amandelspijs voor twee!

amandelstaaf 250 gram 145 et.

Zo'n'doosje chocolade diertjes
daar komt zowat heel Artis uit
De Gruyter's dierentuin-pleziertjes
zijn zelfs nog leerzaam voor Uw spruit!

melk-chocolade beestjes, doosje 70 Ct.

«^ra^rratratratraK&Kra^t^^

Speciale
S T . N I C O L A A S - A A N B I E D I N G E N

geldig tot 6 december

Kijk eens wat U (buiten de 10%) met
St. Nicolaas bij De Gruyter nog

méér besparen kunt!

Bij aankoop van f8.- De Gruyter artikelen hebt U recht op
500 gram koffie - een gulden goedkoper
(of naar wens 100 gram oploskoffie - een gulden goedkoper)

gróte-fles' KOFF1E-MELK van 92 of 72 cent
10 cent goedkoper

- en de koiHespecialisten van De Gruyter weten precies
hoe echte koffie-melk moet zijn!

3 pullen bier
goed voor 7 ferme glazen tintelend vers bier

Of 3 flesjes Super Pilsener
het veredelde, volmondige feestbier bij uitstek

samen
voor
f 1.15

Borstplaat] es! Neem een doosje mee
Room of fondant? Wel alle twee!
Ze smelten heerlijk in de mond
En delen zo gezellig rond!

roomborstplaat, smaken:
mokka en chocolade, doosje 150' gr, 60 Ct.

fondantborstplaat, smaken:
marasquin, citroen, framboos, vijji
mokka, chocolade
doosje 200 gr.

59 ct.

én betere waar
én tien procent
alléén De Gruyter
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ZANDVOORTSE COORANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2.135 Giro 523344
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Publieke opinie mobiliseren

Zwart-wit-schema's
in de politiek doorbreken

Er is half november in Amsterdam iets gebeurd dat bijzondere aandacht verdient:
leden van 't Nederlandse Pugwashcomité gaven een persconferentie. Het geschiedde
zeer opzettelijk, en duidelijk zat de bedoeling voor om althans iets in de Neder-
landse publieke opinie te mobiliseren. Dat zal niet zo snel lukken, moet men vrezen.
De meeste Nederlanders kennen het begrip Pugwash in het geheel niet en zij die
geacht worden iets meer dan oppervlakkig van de dingen van de dag op de hoogte
te zijn hebben slechts een vaag idee van wat het voorstelt.

Als geheugensteuntje dan- dit: Pugwash is staven gemeten, wat gezegd is nieuw. He-
een Canadees plaatsje, waar in 1957 op lemaal nieuw is dat het door mensen als

deze zegslieden met zoveel kennelijke op-
zettelijkheid is gezegd. Men mag hopen
dat het hierbij niet blijft. De Pugwash-
groep vertegenwoordigt een arsenaal van
kennis en inzicht, van praktische know-
how, en het zou eeuwig zonde zijn als men
zich beperkte tot incidentele mededelingen,
hoe belangwekkend die op zichzelf ook
mogen zijn. Het is integendeel van het
grootste belang dat hetgeen in deze groep
leeft op zo groot mogelijke schaal wordt
verspreid. Het zou verdienstelijk zijn als
de publieke opinie in Nederland eens wat
tegengif kreeg uitgereikt tegen de mallo-
tige, maar niet te onderschatten simplifi-
caties waarmee de overheid een soort
weerbaarheid wil kweken. Men kan in dit
verband denken aan de oprichting van een
werkgroep, waarvan de kern bestaat uit
geleerden van de Pugwash-groep en de
krans wordt gevormd door mensen, wier

voorstel van de Engelse filosoof Bertrand
Russell een conferentie over de internatio-
nale betrekkingen en de dreiging van een
oorlog met kernwapens werd gehouden,
waaraan geleerden uit de V.S., Rusland,
communistisch China en West-Europa
deelnamen. Sedertdien zijn er zeven van
zulke besprekingen gevolgd, en op 't ogen-
blik is de situatie zo, dat de regeringen
van de V.S. en Rusland er prijs op stellen
te vernemen welke gedachten onder de
deelnemers leven. De bijeenkomsten heb-
ben aldus een zeker diplomatiek karakter
gekregen en men is nu zover dat het plan
bestaat voor de oprichting van een inter-
nationaal ontwapeningsinstituut, waar
Russische en Amerikaanse geleerden el-
kaar kunnen ontmoeten.

Men mag aannemen dat regelmatig deel-
nemers aan deze conferentie met gezag
kunnen spreken over de roerselen die de
spanningen tussen de opponerende kam-
pen gaande houden. Op zichzelf is het
vreemd dat hun bedoelingen en inzichten
in Nederland zo weinig zijn geciteerd. Het
heeft nu weinig zin om na te gaan waar-
aan dat te wijten is. Belangrijker is dat
de Nederlandse afdeling van de Pugwash-
groep heeft gesproken.

Wat op de persconferentie in Amster-
dam is gezegd door de hoogleraren Röh-
ling (Groningen), De Froe (Amsterdam),
Nijboer (Utrecht) en Groenewold (Gro-
ningen) komt kort samengevat hierop
neer:

1. De Russen menen het als zij spreken
over algemene ontwapening. Zij zijn even
bang als wij dat het verkeerd zal gaan als
de bewapeningswedloop voortduurt;

2. De voorlichting van regeringswege
-miskent de ernst- van de situatie.

Het is allemaal niet nieuw voor iemand
die zich buiten de doorsnee locale voorlich-
ting om heeft georiënteerd, maar het moet
wel nieuw zijn voor de meerderheid van 't
Nederlandse volk. De pers in ons land heeft
het er wat betreft de bereidheid om zich
degelijk met de veelzijdigheid van de we-
reldproblematiek bezig te houden lelijk bij
laten zitten. (Jawel, er zijn een paar uit-
zonderingen). Nog niet zo lang geleden
zouden uitlatingen zoals de hierboven sa-
mengevatte, niet ongestraft zijn gedaan.
De Pugwash-geleerden zouden hebben
kunnen rekenen op een onthaal met kwali-
ficaties als „meelopers", „derde-weggers",
misschien zelfs „landsverraderlijke lieden".
Dit soort geschrijf zal wel uitblijven. Want
het besef dat zulke grote woorden in het
aangezicht van de ernst van de tegenwoor-
dige situatie rondweg onfatsoenlijk mogen
heten is wel vrij algemeen doorgedrongen.
In zekere zin is dus, naar Hollandse maat-
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Geboren: Agnes Francisca, d.v. A. van
Dam en van G. C. Hoogeduin; Laurens
Jakob, z.v. J. Boers en van K. Koper.

Ondertrouwd: Hendrik Samuel de Goede
en Anje Dijkstra; Adriaan Engel Hendrik-
se en Neeltje Baard; Johan Knotter en
Pietje Molenaar.

Gehuwd: Adriaan Josepho Kwakken-
bos en Anna Cornelia Helt; Johannes Mar-
tinus van Lierop en Dina Hendrika Maria
Warmerdam.

Overleden: Elske Dijkstra, oud 92 jaar,
gehuwd geweest met F. A. Koehoorn; Jo-
hanna Visser, oud 84 jaar, gehuwd met W.
J. Swart.

Overleden buiten de gemeente: Pieter
Hendrik Huisinga, oud 78 jaar, gehuwd
geweest met H. K. Eikeboom; Christiaan
Jacobus Steenken, oud 64 jaar, gehuwd
met Maria Catharina v. Paesschen; Maria
Susanna Elisabeth in 't Hol, oud 69 jaar,
gehuwd geweest met R. F. Renard.

Geboren buiten de gemeente: Johan An-
dré Nico, z.v. B. J. G. Altena en A. Th.
Breijder; Ronald, z.v. P. F. Drommel en
van H. J. Hendriks; Karina, d.v. P. F.
Drommel en van H. J. Hendriks.
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dagelijkse werk het is de publieke opinie
te vormen. Op den duur kan daaruit resul-
teren dat bijv. de keuze van het interna-
tionale nieuws de accentuering en beoorde-
ling er van in de dagbladen meer nuances
gaan vertonen, 't Feitenmateriaal op grond
waarvan de burger moet beoordelen zou
er door worden verrijkt. Op het ogenblik
is het zo dat zeer velen wel twijfelen aan
de zwart-wit-schema's die opgeld doen,
maar over onvoldoende documentatie be-
schikken om hun intuïtie waar te maken.
Zij kunnen zich maar matig te weer stel-
len tegen de officiële politicus met zijn
ongedifferentieerde denken.

Er is nog iets: de mededelingen die het
Nederlandse Pugwash-comité heeft ge-
daan dienen ook om andere redenen als
inleidende woorden te worden opgevat. Zij
vragen al om conclusies, niet slechts met
betrekking tot de „grote" internationale
politiek, óók — en omdat ze door Neder-
landers zijn uitgesproken vooral — met
betrekking tot de lokale-politiek. Ons land
is partner in het Nato-bondgenootschap en
is altijd blindelings volgzaam geweest als
het er om ging de wensen van de grote
broeders te eerbiedigen. Hoe de politieke
gevolgtrekkingen op grond van wat in de
Pugwash-groep (en daarbuiten) leeft er
in concreto moeten uitzien is een vraag
waarop verschillend kan worden g-eant-
woord — er is een scala mogelijkheden
denkbaar, van het meest drastische neu-
traliteitsbeleid tot een politiek waarbij
men zich bepaalt tot incidentele stelling-
name tegen bepaalde ontwikkelingen bin-
nen het bondgenootschap. Dat die gevolg-
trekkingen behoren te leiden tot een veel
meer genuanceerd bewind dan het tegen-
woordige is wel zeker. Van vitaal belang
voor de verdere ontwikkeling is of de Pug-
washgroep bereid is om, ten overstaan van
een zo groot mogelijk publiek, aan de
praktische konsekwenties van de eigen
woorden gestalte te geven.

RASSENWAAN
is een dwangvoorstelling

In kleine steden en in van neonlicht schitterende metropolen wordt het mensen van
sommige of van alle gekleurde rassen moeilijk of onmogelijk gemaakt in bepaalde
restaurants te eten, in bepaalde hotels te logeren, in bepaalde buurten te wonen. Er
zijn banken waar ze niet op mogen zitten en er is lucht die ze niet mogen ademen.
In het ene land gaat dat openlijk, in het andere genieperig. Maar geen enkel land
In de westerse wereld is ""daar werkelijk gefièel vrij van, ookTons land niet.

In clubs, kringen en kongsies worden men-
sen geweerd om hun huidskleur of hun ras
zonder dat daar ooit een woord over 'ge-
zegd wordt. Integendeel, men zou dat een
leugen noemen als het ter sprake kwam.
Maar iedereen in de club kent de onge-
schreven regel en neemt die in acht, al zou
hij het er in zijn hart niet mee eens zijn.
Want het miljeu is tiranniek op dit punt!
Met een stilzwijgende code regelt het pre-
cies bij welke gelegenheden joden of ne-
gers toegelaten kunnen worden en bij wel-
ke andere gelegenheden die mensen „niet
gewenst" zijn.

Rassenwaan is een dwangvoorstelling.
Met preken en moraliseren kan die even-
min genezen worden als andere dwang-
voorstellingen zoals kleptomanie, eroto-
manie, enz. Het is ook niet mogelijk alle
rassenmaniakken stuk voor stuk van hun
waan te genezen. Want al waren er zo-
veel psychiaters in de wereld als bakkers,
dan kon men met rassenwaan behepten
toch niet dwingen om zich te laten behan-
delen.

De waan dat mensen, wegens hun ras,
superieur zijn aan andere mensenrassen
stamt uit de animistische voorstellingswe-
relden van primitieve volkjes — die ook
onze verre voorvaderen waren. Nog steeds
duiden tal van primitieve stammen zich
zelf aan met een woord dat in hun taal
eenvoudig „Mensen" betekent. Dat is bij
voorbeeld het geval met het woord Ka-
naken, waarmee primitieve inboorlingen
van Nieuw-Caledonië zich destijds aan-
dienden. Ook in Nieuw-Guinea troffen Ne-
derlandse onderzoekers nog vrij onlangs
een stam aan die hun woord voor „men-
sen" alleen op zich zelf toepassen. Voor
een andere stam hebben zij een ander
woord, dat in hun taal „eetbare mensen"
betekent. Nu voelt de moderne mens zich
van zijn verre voorouders wel veel verder
verwijderd dan van wezens op een andere
planeet, maar dat is verbeelding. In Cen-
traal-Afrika zijn rotstekeningen gevonden
die de strijd uitbeelden tussen twee stam-
men. Daar verschijnen de stamgenoten van
de tekenaar als groot en welgemaakt, de
vijandige stam daarentegen als bestaande
uit kleine, kromme mensen. En als een
moderne, rasbewuste Nederlander een
mondeling verslag geeft van een bepaald
gesprek kunt u van hem horen dat al zijn
rasgenoten een vlekkeloze uitspraak heb-
ben en alle joden een spraakgebrek. Even-
als sommige primitieve stammen aan hun
rasbewustzijn eetbare voordelen verbonden
hebben, heeft ook de moderne, fier ras-
bewuste mens een scherp oog voor bijko-
mende sociaal-economische voordelen. De-
ze onprettige feiten moeten wij onder de
ogen zien en erkennen dat ook onze öe-
schaafde samenleving voorlopig niet bij
machte is van rassenwaan af te komen.

Ook moeten wij ons niet te veel voor-
stellen van toevallig gunstige omstandig-
heden, waardoor een tevoren buitengeslo-
ten ras in een gemeenschap, opgenomen
wordt — maar in een afgebakende „eigen"
groepering. Gewoonlijk wordt dit aange-
zien voor het goede begin van volledige
integratie en een goed voorbeeld voor de
wereld. Maar voor deze optimistische ver-
wachting bestaat niet veel historische
grond. Reeds van ver vóór onze jaartel-
ling tot onze tijd zijn talloze gevallen be-
kend waarin volksgroepen „van vreemd
ras" -een „eigen plaats" aangewezen werd

in samenlevingen van „ander^" „ras. Dat
schijnt dan een tijd lagg goed ^ te gaan.
Maar meestal wordt zutk een^Jfolksgroep
de inzet van uitgebreide politieke [intriges;
of onverwacht laait de rassenwaan weer
op tot een epidemische hysterie. Dan wordt
die groep wederom uitgestoten of uitge-
moord. Zoals het bijvoorbeeld met de Ar-
meniërs gegaan is toen" zij reeds lang een
onverbrekelijk deel van de Turkse gemeen-
schap schenen te vormen.

Hoe zulk een hysterie zich ontwikkelt
tot een furie hebben wij in Nederland tus-
sen '40 en '43 wel bijzonder goed kunnen
waarnemen. De nazi's begonnen met de
reeds geïntegreerde joodse volksgroep af
te zonderen. Dat was de onontbeerlijke
voorwaarde voor alle volgende plannen. In
Italië en later in Zuid-Frankrijk is die
afzondering ook bevolen, maar niet gelukt.
Onder andere, omdat de joden daar naar
het uiterlijk moeilijk te onderscheiden wa-
ren van de andere Middenlandse Zee-ty-
pen. En omdat die afzondering aldaar mis-
lukt is zijn noch de fascisten noch de na-
zi's ooit aan hun volgende plannen toegeko-
men. Dat is de belangrijkste les. De ras-
senwaan zelf kunnen wij niet afschaffen,
Maar de maatschappij kan zich tegen epi-
demische uitbarstingen beschermen door
de eerste haarden van besmetting niet te
gedogen: dat wil zeggen, de aanleidingen
en aansporingen tot afzondering van een
raciale groep.

Is zulke afzondering in het eerste sta-
dium eenmaal toegelaten dan is er in een
later stadium geen vat meer op te krij-
gen. Dan komen er, zoals wij in Amerika
zien, militie, geregelde federale troepen en
burgertwisten aan te pas, met niet meer
dan mager resultaat.

Een verhindering om een ras af te zon-
deren uit een gemeenschap kan ongetwij-
feld geput worden uit de Verklaring van
de Rechten van de Mens. Maar deze voor-
alsnog theoretische verklaring heeft geen
rechtskracht tegenover personen. Waar
de publieke opinie op aan moet dringen —
en bij de publieke opinie moet het begin-
nen — is een wetsartikel dat mensen, indi-
vidueel, niet toestaat om de afzondering
van een raciale groep te entameren of er
op enigerlei wijze aan mee te werken.

Nieuw .bestuur .gekozen
Op de algemene ledenvergadering van 24
november j.l. is het 'bestuur van de Zand-
voortse Volksdansvy.'eniging als volgt sa-
mengesteld: mevr.' il. M. Brakel-Notter-
man, voorzitster ivr. G. A. Huf-Korte,
sekretaresse, mej. - J, A. J. Emous, pen-
ningmeesteresse.

Aanrijding
Woensdagochtend vond omstreeks half elf
in de Kerkstraat eei-. aanrijding plaats tus-
sen een vrachtauto <m een stilstaande per-
sonenauto. De personenwagen werd licht
beschadigd.

In beslag genomen
De politie nam wo jüsdag een auto in be-
slag van een ingt letene van Zandvoort,
die niet in het bez^'„ bleek van een geldig
rijbewijs.

Sinterklaas is een tovenaar die zijn krachten ontleent aan
liet simpele feit van zijn verjaardag en ook alleen
op die datum zijn wonderen verricht. Na de viering van
zijn geboortedag verzinkt hij, sijn witte paard en zijn don-
kere knechten, weer voor een jaar in de vergetelheid om
daarna weer triomfantelijk terug te keren.
Jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit, heerst Sinterklaas op
zijn geboortedag als een absoluut souverein en gaat er een
wonderlijke kracht van hem uit. Alles wat Sinterklaas op
zijn verjaardag aanraakt verandert. Het dak wordt een
platform voor zijn schimmel, de antenne een plechtanker
en de schoorsteen een poort waardoor hij en sijn knech-
ten binnenkomen. Met suikergoed en marsepein maakt hij
een eind aan wild geraas en van botte geesten dichters.

Wie zich aan zijn magische kracht probeert te onttrekken,
wordt door zijn zwarte pieten tot de orde geroepen.

Maar lang voor dat 5 december aanbreekt, hebben de kinderen dit reeds zien gebeu-
ren. Zij hebben zijn aankomst per boot, zijn ontscheping op de kade, zijn intocht
door de straten en zijn omzwervingen over de daken, voorspeld en bezongen in hon-
derden rijmpjes en verzen. En wat zij in hun liedjes niet duidelijk konden maken,
hebben zij aan het papier toevertrouwd.
Vijf voorstellingen waarin de komst van Sinterklaas wordt aangekondigd ,getekend
door leerlingen van de Karel Doormanschool, treft men op deze pagina aan. Het
is nu wel zeker dat Sinterklaas verschijnt.
Kinderen registreren feilloos.

Jl*
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Zandvoortmeeuwen
Uitslagen woensdag 22 november:

Zandvoortm. pupillen c-Geel Wit a 0-2
Zandvoortm. pupillen b-TZB a 1-2
TYBB pupillen b-Zandvoortm. d 3-1

Uitslagen zaterdag 25 november:
PVWA-Zandvoortmeeuwen 4-1
Halfweg-Zandvoortmeeuwen 2 5-0
Zandv.m. adsp. a-Kennemerland a 3-2
Hillegom adsp. b-Zandvoortm. b 1-3
Hillegom adsp. c-Zandvoortm. d 0-8
Zandvoortm. adsp. e-Ripperda c 6-0

Uitslagen zondag 26 november:
Zandvoortmeeuwen-HBC 3-1
HRC 3-Zandvoortmeeuwen 2 3-2
Zandvoortmeeuwen 5-HFC 7 0-1
Zandvoortmeeuwen 8-Van Nispen 3 3-4
Renova jun. a-Zandvoortm. a 1-3
Haarlem, jun. b-Zandvoortm. b 9-1
Zandvoortm. jun. c-RCH c 0-8
Zandvoortm. jun. d-DCO b 2-2

Programma zaterdag % december:
6 Zandvoortm. 2-Kinheim 4 14.30 u.

11 Zandvoortm. 3-Energie 2 14.30 u.
41 HFC adsp. b-Zandvoortm. a 15 u.
66 EDO adsp. d-Zandvoortm. b 15 u.
69 EDO adps. e-Zandvoortm. c 15 u.
72 Zandv.m. adsp. d-Spaarndam a 15 u.
80 Zandvoortm. adsp. e-Haarlem f 15 u.
93 Haarlem g adsp.-Zandvoortm. f 15 u.

Programma zondag 3 december:
Amsvorde-Zandvoortmeeuwen 14.30 u.
Zandvoortm. 2-WSV'20 2 14.30 u.

23 Wijk aan Zee 2-Zandvoortm. 3 12 u.
26 HFC 5-Zandvoortm. 4 9.45 u.
60 O. Zezellen 4-Zandvoortm. 6 12 u.
86 Schoten 6-Zandvoortm. 7 12 u.
96 Zandvoortm. 8-HBC 8 12 u.

123 EDO jun.i b-Zandvoortm. b 14 u.
Programma ïooensdag G december:

TYBB pupillen b-Zandvoortm. c 15 u.
TYBB pupillen c-Zandvoortm. d 15 u.
Zandvoortm. pupillen b-TYBB b 15 u.

Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de ontmoeting van a.s. zondag tegen Ams
vorde in Amersfoort komt het eerste elf-
tal van Zandvoortmeeuwen in de volgende
opstelling uit: Ter Wolbeek; Stokman en
Water; Bruijnzeel, Stobbelaar en Kerk-
man; Swart, Koper, Visser, Keiler en Nij-
kamp. Als reserves zijn aangewezen:
Jongsma en A. Stobbelaar.

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie luidt thans
als- volgt: 1. B. Keur 32643 p.; 2. mevr.
Verhaert 31989 p.; 3. J. Bartels 31475 p.;
4. mevr. Boskamp 31022 p.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 25 november:

TZB adsp. b-SHS b 7-1
Uitslagen zondag 26 november:

TZB-Vogelenzang 4-2
TZB 2-DIO 4 5-1
TZB 5-De Brug 3 ' 2-6
DSS jun. b-TZB a 2-1

Programma zaterdag 2 december:
60 TYBB adsp. b-TZB a 15 u.

Programma zondag 3 december:
19 SHS-TZB 14.30 u.

(Terrein v.d. Aart-sportpark)
56 Ripperda 5-TZB 2 12 u.
88 WH 4-TZB 3 12 u.
97 TZB 4-Van Nispen 3 12 u.

105 TZB 5-DIO 7 12 u.
129 TZB jun. a-Geel Wit b 14 u.
Programma woensdag 6 december:

DSS pupillen a-TZB a 15 u.

handen
ruw of schraal

Zandvoortse Korfbalclub
A.s. zondagochtend wordt in het sport-
park Duintjesveld een wedstrijd gespeeld
tussen Zandvoort l en Oosthoek 2.

K.J.C. Zandvoort
J.l. zaterdag vond de laatste wedstrijd
plaats van het jubileumtoernooi van KJC
Zandvoort. Deze wedstrijd werd gewonnen
door Onderling Genoegen uit Haarlem.
Winnaar van het toernooi werd Ons Ge-
noegen uit Haarlem. De tweede en vierde
prijs was voor Corodex, Zandvoort. K.J.C.
Zandvoort ontving de derde prijs.

Woensdag j.l. speelde KJC Zandvoort
de 7e ronde voor het clubkampioenschap.
No. l T. Veen; 2. P. C. Terol; 3. J. v.d.
Wolde; 4. C. Bakker.

ID. AUKEMA
v/b Chefkapper M.S ..Oranje"

HAUTE COIFFURE
Permanent „Océan"

een soepele golving voor de nieuwe lijn ..ESPACE"

Functionaris geridderd
De heer R. Huisman, adjunct hoofd van

de afd, produktie van de Gemeentewater-
leidingen van Amsterdam, Chef van de
duinwaterwinplaats en het filterbedrijf,
pompstation Leiduin aan de Leidsevaart-
weg te Heemstede is benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje Nassau, bij gelegen-
heid van zijn pensionering.

In een samenkomst van personeel op 30
november overhandigde de Directeur van
het bedrijf Ir. C. Biemond, namens het ge-
meentebestuur van Amsterdam, aan de
heer Huisman de versierselen van de Orde,
na de bijzondere kwaliteiten en de vele
werkzaamheden van de heer Huisman in
het bedrijf te hebben gereleveerd. Naast
de reeds genoemde functies was de heer
Huisman sinds 1954 hoofd van de afd.
nieuwe werken duin, voor het ontwerpen
en uitvoeren van werken ten behoeve van
de infiltratie van rivierwater in de duinen.
Daar dit werk nog niet geheel gereed is,
zal de heer Huisman de leiding van dit
werk ook na zijn pensionering blijven voe-
ren, zodat hij, zij het in ander verband,
nog enige jaren voor het bedrijf behouden
blijft.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
J. F. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kost-
verlorenstraat, telefoon 2499

WIJKZUSTER:
E. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382

APOTHEEK:
2 t.m. 8 december
Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.
Zondag 3 december

'Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-18174.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 3 december
Ie Advent

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Het Huis in de Duinen:

19.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis:

10.30 uur: spr. de heer J. E. van Epen.

NED. PROTESTANl'ENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 3 december

10.30 uur: ds. H. Wethmar (d.g.) uit
Zaandam.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 3 december
Ie Advent

10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Cat. Z. 34.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 5 december: geen samenkomst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudie zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal 4.

Sint voor bejaarden
De bejaardensociëteit „Voor Anker" or-

'aniseert dinsdag 5 december a.s. voor
leden en belangstellenden een Sint Nico-
laasmiddag in het gebouw van de socië-
:eit, café-rest. „Zomerlust".

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen van de competitie om de

beker luiden:
Kroon-Nielsen O—l

erritsma-Lindeman 1li-1/s
de Jong-Roetemeyer O—i
Janssen-van Duijn l—O
v.d. Brom-Muller l—O
Vos-Merkelbach l—O
Bosch van Drakenstijn-Eldering ... l—O
3uitendijk-de Bruin O—l
Coenraad-Drost O—l

iOos-Wessel O—l
Na de goede start van de tientallen in

de Bondscompetitie, was de tweede ronde
minder succesvol; het'eerste team verloor
n Castricum en het tweede gaat waar-

schijnlijk verliezen van Heemstede (voor-
opige stand 5—3 voor Heemstede.)

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 3 december, 9.45 uur, 298 m: ra-
ciiotoespraak door prof. dr. Libbe van der
Wal. Onderwerp: Wat zegt een humanist
daarvan ?

Belangrijke
TELEFOONN UMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flmterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 ,f>e Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Geftenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Wij schrijven het jaar
1995. Wij luisteren ver-
aer naar de oude man
aie graaft in zijn her-
wneringen.
»En nu komen we waar
ik wezen wil. In Zuid
lagen dus nog een

handjevol duinen. Honden, kinderen en
volwassenen konden er zich een ogenblik
vrij voelen.

Maar toen kwam het beruchte plan-Zuid.
Hoge flats zouden er verrijzen en bunga-
lows. Er kwam beroering onder de men-
sen.. Protesten in requestvorm loerden
b. en w. aangeboden. Snel werden de be-
swaren in een grote kast weggeborgen en
niet-ontvankelijk verklaard.

De belangrijkste argumenten van de re-
questranten waren:
a. Laten we die duinen bewaren als re-

'creatiegebied.
b. Het is een prachtige speelplaats voor

kinderen;
c. Laten we in vredesnaam zuinig zijn wiet

ieder duin dat we nog hebben; ze zijn
zo mooi!

Maar zie, de autoriteiten zouden geen
autoriteiten zijn, als zij hun tegen-argu-
mentatie niet steunden op hun autoriteit.

De argumenten werden als volgt weer-
legd:
a. Die paar duinen kunnen nog wel weg.

Er zijn er nog genoeg over. Voor een
dubbeltje kun je naar de waterleiding-

aan. 1961 (3)
duinen. En een dubbeltje kan er toch
wel af! In hun verblinding zagen ze
niet dat zo'n dubbeltje een prikkel-
draadomJieining betekent, een hekje,
controle, gebaande wegen en paden;

b. Maakt u zich niet bezorgd over uw
kinderen. Onze gedachten gaan al naar
een fraai betegelde speelplaats. Huma-
ne gedachte, hé? Ja, jongen, arme kin-
deren! Geen duinen meer waarin ze vrij
konden avonturen en hun fantasie en
vitaliteit uitleven. In plaats daarvan een
smakeloze speelplaats met harde tegels.

c. Er werd weer verwezen naar het dub-
'beltje (onder a, weet je nog?) Boven-
dien greep men naar de woningnood.
En met dat argument dacht men alle
monden te snoeren.
Nee, het bleek wel dat aan de schoont

-heid en aan de toeristische attractie van
de duinen voorbij werd gegaan.
Zandvoort moest van een dorp met

; karakter een stad worden zonder aan-
i, zien, zonder karakter.

„Wij moeten wet hard zijn, want wij moe-
ten in de toekomst kijken!", zeiden en zeg-
gen de autoriteiten.

'•Ja, ja, keken ze maar in de toekomst
Je weet, jongen, dat olie golven kalmeert
maar ook ontkracht. De natuurlijke be-
weging wordt geremd.

In 1961 zag men Zandvoort als een olie-
riek, die steeds meer duinen — duinen zijn
immers golven? — verlamde tot een on-
genietbare vlakte, beplant met steen en
beton".

Honger bestrijden
Na langdurige discussies is op de confe-
rentie van de Voedsel- en landbouworgani-
satie (FAO) van de Verenigde Naties 'in
Rome een plan aanvaard tot stichting van
een internationaal fonds voor het gebruik,
van agrarische overschotten. Het wordt
een fonds van honderd miljoen dollar, dat
do gelegenheid zal bieden een .voedings-
programma voor de gehele wereld op te
stellen op experimentele basis voor een be-
ginperiode van drie jaar.

De kosten zullen gefinancierd worden
door vrijwillige bijdragen in de vorm van
produkten en tenminste voor eenderde in
de vorm van aanvaardbare diensten, als-
mede in contanten.

Het fonds zal in de eerste plaats wor-
den gebruikt voor de dringende gevallen
(hongersnood en chronische ondervoeding),
daarna in samenwerking met de voedings-
programma's voor schoolkinderen en ten-
slotte voor de vorming van voedselvoor-
raden. Het fonds zal het mogelijk maken
dat grondplannen ten uitvoer worden ge-
legd, zoals de multilaterale gebruikmaking
van voedingsmiddelen in het kader van de
economische ontwikkeling.

Er zal een commissie uit vertegenwoor-
digers van twintig regeringen van bij de
FAO aangesloten landen worden gevormd
die zal worden belast met het geven van
algemene leiding. Deze commissie zal be-
gin 1962 in Rome bijeenkomen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De burgemeester is verhinderd op 6 de-
cember a.s. zijn spreekuur te houden.

J'1 FAMILIEBERÏCHTEN

Met grote vreugde geven wij kennis van
de geboorte van ons dochtertje en zusje

- ALMA JOHANNA
F. Poots
A. J. IK Poots-Hogen Esch
Frieda

Zandvoort, 29 november 1961
Haarlemmerstraat 24
Tijdelijk: Uyt den Bosch, Spanjaards-
laan 7, Haarlem.

Heden overleed na een korte ziekte,
mijn lieve man, onze lieve vader,
behuwd- en grootvader

THEUNIS KOPER
in de ouderdom van 77 jaar.

Uit aller naam:
A. Koper-v.d. Werff

Zandvoort, l december 1961
Zuiderstraat 11.

Liever geen besoek.
De teraardebestelling zal plaats heb-
ben, maandag 4 dec. te 3 uur op de
Algemene Begraafplaats te Zand-
voort

Voor uw bewijs van belangstelling en
medeleven bij het overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder
ENGELTJE VAN DUIVENBODEN-

KONING,
betuigen wij u langs deze weg onze wei-
gemeende dank.
In het bijzonder Dr. van Es en Zuster de
Wilde voor hun goede behandeling.

Uit aller naam:
T. van Duivenboden.

Zandvoort, december 1961 -
Koningstraat 65

Voor uw blijk van belangstelling, onder-
vonden bij het overlijden van mijn beste,
zorgzame man en vader, behuwd-, groot-
en overgrootvader

LOUWRENS NICOLAAS TERMES
zeggen wij u langs deze weg hartelijk
dank.

Uit aller naam:
J. Termes-van Aarden

Zandvoort, december 1961.
Stationsstraat 13a.

Uitbreidingsplan „Zuid"
OPROEP

Ik verzoek allen, die met mij bij Gedepu-
teerde Staten willen protesteren tegen be-
bouwing van ons enige duinterrein in Zuid
en wonen ten zuiden van de Brederode-
straat en de dr. Gerkestraat, mij een kaart
te zenden met naam en] adres,

Ook de 79 resp. 68 inwoners die mét mij
en mevrouw Baay-Alofs reeds eerder pro-
testeerden bij de Gemeenteraad.

MENSO BOISSEVAIN
Gort van der Lindenstraat 8 flat 20

Doe het nog heden en zegt het voort!

Behaaglijk warm!

Natuurlijk
een oliehaard
gestookt met...

€sso) PETROLEUM
MEER WARMTE
MINDER ROET
ZUINIGER

OLIE-en GASHANDEL Fa. A Kerkman & Zn.
van Lennepweg 5 - Tel. 3576

ZANDVOORT

de n/euwe Vlfyb@l*t/es zijn uit!

nu in handige schuifdoos

nu met vitamine A -j- C

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opeis Rekord....'61
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200. , ' •

RADIO te^Jioop, merkTon-
Eunk 3-D, prijs ƒ 75,-.
Van Spe'ykstraat, 13 achter.
GARAGE GEZOCHT met
ingang van l jan. '62. ïnl.
aan G. H. Kaars Sypesteijn,
Marisstraat 58, tel. 4071.
6 MECHELSE ST. te k., of
ruilen tegen witte. Tel.3830
na 19 uur.

Nw. 3/4 LAMSBONTJAS
m. 46, ƒ 150. Tel. 3321.

Gevr. SLAGERSGEZEL.
Slagerij H. v. Eldik, Jan
Steenstraat 1.

Pieker....
niet langer

Zie advertentie pagina 4.

Voor al uw,,,
DEKLEKKA'GES: Pa C. J.
Bakker, Wolstr. 2, Haarlem

TE KOOP: gr. bobslee f 5,-
rolschaatsen ƒ 4,-, 3 paar;
kinderschaatsen. ƒ 3,- p.p.;
voetbalsch. 36-39 ƒ 3,- en
ƒ 10,-; spikes 38 ƒ 4,-, 2 pr;
bergsch. org.; 37-39 ƒ 10,-
p.p.; gevr. d.' of h. rijwiel,
v. Stolbergwèg 2, tel. 4354

Te koop: JONGENSFIETS
Gazelle, i.pr.st. Dr. Gerke-
straat;103, tel. 2694.
Te koop: BROMFIETS Ba-
tavus "J.L.O r̂z. versn i.g.st.
Tevens een opgevoerd RAP
motorblok mVz.g.st.
Dr. Gerkesti* 22, tel. 2157.

Wie brengt^., mijn zwarte
KATERTJE-^ terug? - Wit
vlekje onder», de kin. Beek-
huis,L'Amistr. 3

prima kousenreparatie
Kostverlorenstr. 70 ingang
Julianaweg t.o. Horlogerie
C. Waaning.

Te koop kleine WASTAFEL,
compleet. Marisstraat 48.

Goed TEHUIS GEZOCHT
voor jong poesje, 8 weken
oud. Van Ostadestraat lOa.

Gesloten AANHANGER m.
opklapremmen, merk Pe-
ka, l jr oud, gekost ƒ 2650,
nu ƒ 1500. M. C. Crouwel,
Frans Zwaanstraat 52-.

GARAGE TE HUUR voor
de maanden dec., jan., feb.
te Zandvoort Noordboule-
vard. Tel. 020-72879.

JONGE KONIJNEN te
koop, 6 w. oud. Te bevr.:
Jan Paap, Burg. Engel-
bertstraat 36, tel. 2201.

GARAGE
TE HUUR GEVRAAGD,
omg. sterflat Brederodestr.
Telefoon 2671.

Te koop: VIER PALEN
van 4 m, grote BLOKKEN
voor afscheiding van tuin
en schuur. Brederodestr. 74

Amanda Balke
VOETKUNDIGE pedicure,

•manicure, massage
ZEESTRAAT 33
Afspraken via tel. 2135.
Behandeling bij u aan huis

Pieker —
niet langer

Zie advertentie pagina 4.

Voortdurende
schoonheids-
behandeling
is voordeliger

ABONNEMENT
voor 10 behandelingen
15% korting

BEAUTY PARLOUR

Ans Nanninga
Kostverlorenstraat 64
Telefoon 2179

Te koop
verschillende PERZISCHE
TAPIJTEN.
Inekdjian, Marisstraat 48,
telefoon 3028.

J. J. A. de Jong
Pianostemxner
v.h. bij Bender, A'dam

Kievitstraat 7, Haarlem,
Telef. 02500-56277

Laat uw instrument
stemmen voor de
feestdagen
Uw vertrouwensadres!

RIETMEUBELBEDRIJF
C. v.d. LUYT, Duinweg 33,
Noordwijk, tel. 2756. Het
adres voor; strandstoelen,
ook 2 pers., terrasstoelen
en rotanmeubelen.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel.- 43.66
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 UUT

Gedipl. pedicuxe
Behandeling bij u-aan huis.
" Mevr. v.d. Bos-Kooyrrian
., Gr. Krocht 23, tel. 2562

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36,' telef. 4307.

DE TIJD VOOR VISITEKAARTJES

IS WEER DAAR!

BESTEL TIJDIG BIJ

GERTENBACBS. DRUKKERIJ
Achterweg 'i - Telefoon 2135

Ingezetene van Zandvoort m. eigen vrijst. huis wenst

AAN ZEE
GROND fplm. 5000 m») of HUIS te kopen. Br. m.
opg. van plaats aan Bureau v. Maanen, Postbus 1396,
Amsterdam. Motto: „Zee".

Bij COLPITT, Tech. apparatenfabriek
, A. J. Versteege, is plaats voor enkele

BANKWCRKERS en
DRAAIERS

5-daagse werkweek; vrije werkkleding;
zeer goede arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties aan de fabriek of telef. 2455.



Alleen voor kinderen
;;,, tot 12 jaar

Komt kinderen, komt naar ;

DE PIJL i
ZEESTRAAT 30, ZANDVOORT ,

b
f

A.s. maandag 4 december r
en a.s. dinsdag 5 december j'

jullie schoen brengen,'f
want St. Nicolaas l

( t

vult hem i

Woensdag 6 december
schoen afhalen

Alle schoenen moeten jullie voorzien van
naam «n adres!

Ruime keus

SPEELGOED

ÏMERKELBACH
Kerkstraat 6a, telefoon 3421

M'ARKLIN
Speciaal voor:

elektrische
treinen
Faller en
Lego bouwdozen
enz. enz.

Sint Nicolaas loopt door de
' Haltestraat, omdat hij
bij NOTTEN kopen gaat ̂

Jasjes, truitjes, vestjes, pakjes, rokjes a
jurkjes, schoentjes, maillots en sokjes.
Ze stonden samen verbaasd te gluren, ~
naar Nottens mooie baby-garnituren. ~"
Piet vulde zijn grote zakken
met prachtige ._ . _

kinder-nylon-pakkeh
De dames was hij ook niet vergeten, ~
en wilde ook van Notten weten, *"
Wat er zo al binnen zijn muren
gebracht werd in

ontbijt-garnituren j
Weet je waar Notten ook nog in doet?»*
Jupons, onderjurken en linnengoed. '*•
Wat staat er nu nog in mijn boeken?i"
Oh!, aparte damessjaals en ruime ••

, keuze zakdoeken.
Nylons, sokken en skibroeken van ","'r

„Delana" ^
en een mooie keuze pyama's van '

„Koala" £
St. Nicolaas zei bij het afscheid ten leste

bij NQTTEN slaagt u het beste!
Haltestraat 59 Telefoon 3398 -" ',?..
Voorzorgzegels nemen wij aan! ; " j

DinsdagJa.s. de gehele dag open,! ^~,

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG]
Telefoon 20085,-Haarlem .-

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG ,
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken

Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44 'h\

H. L. C. LANSDORP V;
KERKSTRAAT 33,' TELEFOON 2359 J gas

Voor blijvende '̂
Sint Nicolaas geschenken'
in goud en zilver.

Grote sortering '*'M
dames- en herenhorloges, wekkers, klokken
PRISMATIJD, JUISTE TIJD!! '!

Geeft wat u zoudt wensen

VAN AMERONGEN heeft het
Televisie - Radio - Bandrecorders - Gramofoons

PRAKTISCHE SINT 'NICOLAASGESCHENKEN ' '

RADIO'S reeds vanaf ƒ 83,-
BANDRECORDERS, vanaf ƒ 278,-

Banden, correspondentiebanden,
losse haspels, etc.

BOUWDOZEN
Pionier junior-serie vanaf ... ƒ 13,75
Inbouwkastjes en aanvullingen

DRAAGBARE RADIO'S vanaf... ƒ 98,-
SCHEERAPPARATEN

Philishave 120 ƒ 42,—
Philishave 800 ƒ 75,—

GRAMOFOONS vanaf ƒ 55-
Dual, Philips, Garrard

MET VERSTERKER vanaf ƒ 99,50

GRAMOFOONPLATEN
Ruime collectie w.o. uitgebreid klassiek-, Sint Nicolaas-, Kerst- en kinderrepertoire

THORBECKESTRAAT 15, ZANDVOORT, TELEFOON 1,203

PANTOFFELS

Grote Krocht
annex reparatie-afdeling

SINT NICOLAAS CADEAUX
Kristallen hors' d'oeuvré-schalen.... ƒ 13,50
Kristallen beschuitglas ƒ 10,—
Antiek mahonie lepeldoosje ƒ 5,50
Zilveren broche's ƒ 5,—
Zilveren lepeltjes : ƒ 3,50
Ovale franse1 spiegeltjes ƒ 2,50
JEANNE C. DOORMAN „Eigen sfeer"
Kleine Houtstr. 113-115 Haarlem tel.11318

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak

Doet nu reeds
uw Sint Nicolaas inkopen
In speelgoederen: Trix electrische treinen,
schoolborden, poppen, fornuisjes, servies-
jes, Montini-bouwstenen met wieltjes,
auto's (plastic en metaal), cowboypakken,
conducteursspelen, hijskranen, garages,
winkeltjes, Jumbo-spelen, Dinky Toys, enz.
In luxe artikelen: borstelgarnituren, boe-
kenrekken, kapstokk'en, Sola-, Brabantia-,
Tornado- en Boldoot-artikelen.

ZIET ONZE VIER ETALAGES!
Wat u er niet in ziet, vraagt dat binnen!
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

Sint Nicolaas verrassing
• • - aanbiedingen! -- •~*
Wollen DAMES TWINSETS

voor slechts ƒ 23,95
WOLLEN HERENVESTEN

in div. uitvoeringen v.a. ƒ 24,95
MEISJES COCKTAILSCHORTJES

(ook voor kleintjes) .... ƒ 2,65
N Y L O N S met en zonder naad
TWEE PAAR voor ƒ 2,90
BADDOEK met 2 washandjes

in feestverpakking .....". ƒ 2,45
Voor elk gezinslid hebben we héél
veel leuke cadeux, te veel om op te

noemen!
Ook een paar KNOTTEN WOL is

een zeer gewaardeerd cadeau!!

„De Wolbaai"
Haltestraat IZa, telefoon 2099

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa }. v. d. Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54

Tel. 2562 Grote Krocht 23
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

Fa. J. van Duivenboden
Haltestraat 45

Ruime sortering in:
Dames-, heren- en kinderondergoederen
Dames-, heren- en kinder-pyama's

Lakens en slopen
• Nylon-kousen

Herensokken

en 'leuke
Sint Nicolaas-Surprises

Commissie voor huishoudelijke en
gezinsvoorlïchting, afd. Zandvoort

Bij voldoende deelname wordt georgani-
seerd een

Cursus bloemenschikken
(spec. kerststukjes maken)

op 7 - II - 18 december
in gebouw Tolweg 10, aanvang 2 uur.
Voor de eerste cursusmiddag zelf mate-
riaal meebrengen (vaasjes of schalen en
bloemen). Entree per middag 50 cent.
Nadere inlichtingen en opgave tot deel-
name: mevr. A. Blaauboer-Zwart, De Fa-
vaugeplein 39huis, telefoon 3967.

Ned. Prot. Bond, afd. Zandvoort
Trekking verloting, goedgek. bij besluit
van b. en w. van Zandvoort d.d. 24 okt. 61,
op 23 november 1961. Prijzen zijn gevallen
op de nrs: 1410, 1025, 974, 339, 1980, 1267,
1058, 1215, 365, 836, 1513, 447, 577. Af te
halen: Brederodestraat 93.

FLITSERS vanaf .................. ƒ 8,25
CAMERA'S vanaf .................. ƒ 19,50
KLEINBEELD CAMERA'S ƒ 59,50- ƒ 69,50
VERREKIJKERS vanaf ........... ƒ 95-
Emitte 8 mm-PROJECTOR m. ingebouw-
de vieuwer .............................. ƒ 75, —
Eumig, 8 mm-PROJECTOR ... ƒ 268, —

Tevens lijsten, en albums, enz. enz.

koopt Sint bij zijn speciaalzaak

Foto Kino Hamburg
Grote Krocht' telefoon 2510-

Krijgt ü gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor 'elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 - TELEFOON 2164

GESTIKTE DEKENS
ƒ 22,50; ƒ 18,50 en ƒ 16,50

WOLLEN DEKENS
vanaf ƒ 13,95

ACRYLIQUES BEDSPREI met volants,
2 persoons, ƒ 42,50

Beddenmagazijn W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21, telefoon 2119 en 2501
Deelnemer Polio-winkelweek-actie

PHILIPS
GESCHENKENPARADE
Cadeaux
van blijvende waarde!

PHILIPS SCHEERAPPARAAT V.a. 42,-
tondeuze 7,50
strijkbout 34,50
radio-pionier 13,75
stroomstrijkijzer 57,50
ventilator kachel 72,50

Enige dagen gratis op proef.
Platenspeler op voet 65,—

Platenspeler m. versterker, speelklaar 148,-
Eandrecorder transistor 278,—
Radio, transistor, vanaf 98,—
RADIO, klein model vanaf '.'.': 83,—
In verschillende -kleuren.
Komt u eens kijken en luisteren?.
Wij regelen op zeer prettige wijze de be-
taling met u.
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT - Zandvoort
Kostverlorenstraat 7, tel. 02507-2534

Erkende R utorijschool „Zandvoort"
Tho -beckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

Voor een; leuk en blijvend St. Nicolaas geschenk
BAROMETERS
THERMOMETERS: ,
HYGROMETERS
VELDKIJKÊRS .
PRISMAKIJKERS
^ONEELKIJKERS
pURVIMETERS
'KOMPASSEN
LEESGLAZEN
MICROSCOPEN

BRIL-ETUT'S
POLAROID-ZONNEBRILLEN
T.V.-BRILLEN
HOOGTEZONNEN
SCH^ERAP'P ARATEN
,\Braun, Remington, .Philips^

WEERHUISiES ! 'i.l- "l tü i'
OPTIEK, STAALWAREN

A. G. Slinger
(gediplomeerd opticien)

HUISHOUDSCHAREN
NAGELSCHAREN
BORDUURSCHAREN
KARTELSCHAREN
NAGELTANGEN
EELTSCHAAFJES
NAGELVIJLEN
PEDICUURMESJES
ZAKMESSEN
PINCETTEN

Poststraat IS t.o. consultatiebureau - Telefoon 4395
'• l< * ' ' Erkend leverancier alle ziekenfondsen

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE

COURANT

Nooys - nieuws
Om u in de gelegenheid' te stellen uw in- '
kopen bok 's avonds te doen is de Fa. Nooy i

hedenavond tot 9 uur geopend
Zaterdagavond en
maandagavond ook geopend en
dinsdag de gehele dag geopend

Voor al uw Sint Nicolaas-inkopen

N0QY
iZANDVOORt

Zie onze etalages!

Heeft U

SCHILDER of WITWERK ?
wij staan voor U klaar

D. SCHAAP Jr.
Dr. Schaepmanstraat 16, Zandvoort
Telefoon 3Z45

Meester Schilder N.S.S.

Brinks Wijnhandel
Gr. Krocht 28 Zandvoortselaan 141
Tel. 2654 Heemstede tel. 02500-36820

Speciale
december reclame

Bij aankoop van één fles PORT, SHERRY,
VERMOUTH of WIJN, ontvangt u één
van de mooie

Anton Pieck
kaarten gratis

Slagerij H. van Eldik Voor Sint Nicolaas „NUR DIE"
Jan steenstraat l, telefoon 2682 Ue bekende en werkelijk goede

SPECIALE WEEKEND-RECLAME Ireclamekous
750 gram schouderkarbonaden 3,00i U allen bekend van „Radio Veronica"!

soorten.
„NUR DIE" ANKLETS
Prachtige Zwitserse dameszakdoekjes
Nieuwe dessins pyama's voor dames en

750 gram ribkarbonaden 3,25 - " ^T
e"„ueitBU" **TVt >, v-,, ~,

500 gram lende entre-cote 3,25 "NUR DIE vanaf f i'45' 4 verschiUende
750 gram prachtige osselappen 2,75

Voor de boterham:
150 gram lever 0,95
150 gram rosbief l,00|her,rn;" nachtjaponnen,'" nylo"n-ondërjurke~n!
150 gram frikando 1,00 - J J

150 gram pekelvlees 0,75
150 gram gebraden gehakt 0,55
150 gram ham 0,85
250 gram gekookte worst 0.85
l ons ham met l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85 Ook worden Ouwelzegels aangenomen
Ook voorradig Ie kwaliteit braadkuikens

en kippenpoulet

overhemden, enz. enz.
Het van ouds bekende adres:

Fa. v.d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360
OOK VOOR UW BEDRIJFSKLEDING

? Sinterklaas
zocht uit voor:

MOEDER:
Nachtkastlampje 3,95
Schemerlampje 4,95
Strijkbout 9,75
Reis-strijkbout 21,50
Electrisch kussen 17,50
Electrische bedkruik 27,50
Electrische deken 64,50
Electrische broodrooster 24,50
idem, volautomatisch 68,—
Electrische koffiemolen 15,50
Tornado mixer 23,50
Philips mixer 47,50
Kalorik mixer 59,50
Rotel mixer 98,—
Tornado haarföhn 23,50
Philips hoogtezon 54,50
Centrifuges; keuze uit 8 merken
vanaf 165,—

DOCHTER:
Hockeyklem 2,75
Fietstasje 2,25
Bedlampje 4,95
Bureaulampje 6,95
Autoped met luchtbanden ... 28,50
Philips pick-up 55,—
Philips radio 83,-
Handradio, compleet met tasje,

antenne 34,50
Kunstschaatsen met schoenen 48,50
Prima kwaliteit meisjesrijwiel 69,—

VADER:
Philips scheerapparaat 42,—
Braun scheerapparaat 37,50
Remington scheerapparaat ... 98,—
Scheerapparaat-tasje 1,95
Rijwielverlichting, compleet ... 8,95
Autoborstel 14,50 j
Gevoerde handschoenen m. 'kap 4,25
Regenbroeken 7,95
Lantaarns voor auto met rood

knipperlicht 5,95
Philips Infraphil 37,50
Electrische dassenpers 18,70
Electrische broekenpers 18,70
Electrische scheerspiegel 14,95
Badkamerverwarming 32,50
T.V.-tafel 44,50
Uittrekbare muurlamp 17,50
Bureaulamp 14,75

ZOON:
De kleine electricien, vanaf... 1,95
Zaklantaarns 0,95
Idem met drie kleuren 3,95
Kilometertellers 4,25
Autoped, hout 5,75
Driewielers 16,75
Sleeën 4,95
Schaatsen vanaf 3,95
Rolschaatsen vanaf 6,95
Regencape voor op rijwiel 7,95
Handradio's 6 Transistor 75,—
Skelter 65,—

U ziet, wij hebben een uitgebreide sortering, dus slaagt u zeker voor de
keuze van uw cadeautje bij

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5—7, TELEFOON 2974

Ziet iook onze showroom Kerkplein 11

VISITEKAARTJES
GERTENBACHS DRUKKERIJ



ADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

Vakkundige en snene
REPARATIES

• aan alle radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroor

Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG l DECEMBER
BESLOTEN VOORSTELLING

ZATERDAG 2 t.m. MAANDAG 4 DEC.,
aanvang 8 uur
Van Heflin - Aldo Ray - Tab Hunter

B&TTLE CRY
(Gezworen kameraden)
Onmenselijke inspanningen, hartstocht en
liefde, in één wilde draaikolk van avon-
tuur. In cinemascope en kleuren. 14 jaar.

DINSDAG 5 DECEMBER GESLOTEN

WOENSDAG 6 en
DONDERDAG 7 DEC., aanvang 8 uur

Kirk Douglas - Tony Curtis
in het machtige filmwerk

DE VIKINGS
In cinemascope en kleuren. 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 3 DEC, aanvang 2.30 uur
Een gezellig familieprogramma voor alle
leeftijden.
Neerlands beste jeugdfilm:

4 rakkers en een
oude jeep

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Bet speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAfWERK.

ALLE SOORTEN BLOEMBOLLEN
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

Poliozegels verkrijgbaar

Van Dam's kapsalons
moderne

voor haarverzorging
Voor DAMES: KERKSTRAAT la
Voor HEREN: HALTESTRAAT 53
Dinsdags de gehele dag gesloten

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien

• Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Deelnemer Polio-winkelweek-actie
APARTE SINT NICOLAASGESCHENKEN

AMOTAM? GROOTSTE SUPERMARKT
JohanHuizingalaan

renUfeëstmëej] OPENING VRIJDAGMIDDAG 3 UUR
l i sfs*. nSBBIt*" J

j vanlÊierm...

smonKHacto

r.

4te. 99
GAZEÜSÊ

i _______ «"ir
i ROOMBOTER.
6AtETTESjQ

*$ s/| PEEL
l -----------
JGROOTBL1IO

CONDENS
l
imnimiiiiiinuHtHiiiuiiiuiiHiiiHiiiiiniHiiiiimiininiiiniiniMiiu!

de lekkerste
CHOCOLADE HA6EL
incb .

iiiiimlmummiiimimuiimiiniimnmimiimmmnmiiiimmiimiim

échte „LIONS"

iniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiuimiiiiiiniiininliiilinnuiiiliuiiil

GBOÊNTEAFDEUNGÊN FEESTEN MEE:
SPER PAG VERSE AANVOER,
><5ROENTe EN FRUIT/

WOEÜ&DA6KOOPJE&
59
6Q

^b&DOPERWTJK 79
2 Buioceri pee KUNT

KILO SPLITERWTEM 40
KILOCAPUCUNERS 5<2>
KILOBK.&ONEM . 79
btikfeCHAMPIGNONS 39
Sb&JOM.PUREET

us NOOTMÜSttAr
bus WITTE PE PEE,
bus

bUS KRUIDNAGEL
busvLEE&ke
bus|cANS.El_

UITDEELPAR.ru
RESTANTEN
ST.NIC0UAASART

KANDELAAR CADEAU
by -tube cal vémayon3"se

PAKJE &ufce SERVEREN

KINKERSIR.74-80 MERCATORPLEIN 49-55 JAHv.GAlENSTR.6*
OOHAM HUIIWGAIAAN 1&CM8& ZANPVOORT.KERKST1U9

Pieker
niet langer . . . .

'n bezoek aan onze zaak en uw cadeau-
problemen zijn opgelost!!

Wij brengen u „keur"-kollekties in:

Handschoenen
Shawls
Maillots

Peignoirs en dusters
Schorten

Pullovers en vesten
Overhemden
Zelfbinders

Anklets en sokken
Kamerjassen
Zakdoeken

Baddoeksets
Ontbijtstellen enz. enz.

Kortom: er is héél véél bij

J. Th. Kort
GROTE KROCHT 30-36, TELEFOON 2666

Deelnemer: polio-actie

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, OpelenVW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

WOLLEN SHAWLS
o.a. Mohair ."van ƒ 3,95 tot ƒ 8,95

DASSEN
Terlenka, Trevira etc. van ƒ 2,95 tot ƒ 6,50

OVERHEMDEN, no-iron, tricot-nylon enz.
van ƒ 9,80 tot ƒ 19,75

PULLOVERS, PULL-POLO'S en TRUIEN
ƒ 17,90 tot ƒ 39,-

ZIJDEN SHAWLS van f 6,50 tot ƒ 12,90

HANDSCHOENEN
hi vele soorten van ƒ 3,75 tot ƒ 22,—

WOLLEN VESTEN
Moderne kleuren van ƒ 19,75 tot ƒ 36,—
Verder een ruime keus in
sokken, manchetknopen, zakdoeken, bretels

Ook voor
St. Nicolaas geschenken
: de speciaalzaak

van Zandvoort

2*QmSPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE «t HEREHKLEDINO

KERKSTR.20 • TEL-.3136

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2*57 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-74145U

Vraagt vrijblijvend offerte
Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haait in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KOJSER
Telefoon 2653

greet kuntz-zonjee
schoonheidsspecialiste

frans zwaanstraat 88
telefoon 2338
behandeling

volgens afspraak

Prima rietmatten.
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan. huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Sport en Judo-
instituut Buchel
Zaal HOGEWEG 42

Privé Hogeweg 60 tel. 3965
Jiu jitsu en Judo-les dames

dinsdagavond 8 uur.
Jitsu heren donderdag 8 u
Jeugd judo 6 tot 8 jaar
zaterdagmiddag 1.15 uur
Judo heren vrijdagav. 9 u.
Dames gymnastiek

vrijdagmiddag 2 uur
Op deze lessen hebben wi;
nog plaats.

Het beste hoeft niet altijd het duurste te zijn!

Dit bewijst Slagerij Burger
HALTESTRAAT 3 TELEFOON 2994

Ook deze week:

gram

Lende
Rosbief
Staartstuk
Entre côte
Lende lappen

3,78

Lams vlees
voor de fijne keuken

500 gram bout 2,75
500 gram magere lappen 2,55
500 gram karbonaden 1,78

750 gram fijne riblappen 3,58
750 gram héél magere lappen... 3,68
750 gram gehakt : 1,88

Voor de boterham
100 gram ham en
100 gram saks., samen 89 et

. Maandag en dinsdag
250 gram bief stuk 1,65
3 slavinken 0,98
3 frikandellen 0,98

Heerlijke braadkuikens, 500 gr. 2,30
Kippoulet, 100 gram 0,46

woensdag en donderdag
500 gram gehakt h.o 1,25
100 gram pork en
100 gram cervelaat 0,59

VRAAGT GRATIS POLIO-LOTEN

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort

Voor de komende feestdagen!
PHILIPS TELEVISIE, keus uit vele modellen,
43 cm beeld, klaar voor de toekomst,
uitgebreid met 2e kanaal ƒ 725,—
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld v.a. f 865,—
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk
overleg, de betaling met u.

In samenwerking met PHILIPS NEDERLAND kunt u tijdens de feestdagen en
maand december, gedurende enige dagen op proef in uw eigen huiskamer kijk
naar PHILIPS TELEVISIE. Vraagt bij ons inlichtingen!

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST * • JtjLn A £• JL l! XlL Jf* J
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534, Zandvoort

PHILIPS

De beste. Sint bestelt
de beste roomboterletters
en roomboterspeculaaspoppen

. van Staveren
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wij 11011 611
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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UITGEVER: [JS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. : Achterweg l
Postbus 23, telef. 2135 Giro 02 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
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Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Toermalijn verliest zijn pijn

Sint Nicolaasfeest
voor de Zandvoortse schooljeugd

Dat koningen soms eksterogen hebben en onder déze bepaald onhebbelijke uit-
groeisels zwaar gebukt kunnen gaan, weten wij nu uit het stuk „Koning Toerma-
lijn verliest zijn pijn", dat j.l. vrijdag door 13 Zandvoortse leerkrachten voor een en-
thousiast ofschoon leerplichtig publiek werd opgevoerd. Dit gebeurde in 't kader van
het Sint Nicolaasfeest, dat de Zandvoortse schooljeugd werd aangeboden door een
onderwijzerscomité, dat met ƒ 500 subsidie van de gemeente de eerder genoemde
jeugd bijzonder aan zich heeft verplicht. Want het was een bijzonder geslaagd
feest en een even bijzonder stukje toneel.dat vrijdag in Monopole de spontane bij-
val tot energie-explosies-deed -uitgroeien!

De heer Kiewiet, hoofd van de chr. ulo,
had aanvankelijk enige moeite deze „gro-
te klas" tot een staat van stilte te bren-
gen .waarin zijn openingswoord enigerma-
te verstaanbaar was. Toen dit eenmaal ge-
lukt was, waren de jongelui hierover zelf
zo verbaasd, • dat ze onmiddellijk weer be-
gonnen te krijsen. De heer Kiewiet zei
evenwel wat hij te zeggen had. Daarna
verdween hij met een zucht van opluch-
ting achter het gordijn, dat direct open
ging om het publiek een blik te gunnen
op de troonzaal van koning Toermalijn.
Een knap stukje werk van de heer Wim
Sluijs (Wij bedoelen het decor van de
troonzaal). Het stuk — dat in hoofdzaak
de eksterogen va'n de koning betreft —
was een allerkoddigste geschiedenis, die
— naar het ons wil voorkomen — op su-
blieme wijze door de dertien pedagogen
van professie ten tonele werd gevoerd.

Koning Toermalijn heeft eksterogen en
die bezorgen zijne majesteit ongelofelijke
pijn. Dat steekt hij niet onder stoelen of
banken. Iedereen, dat wil zeggen, reeds
37 professoren en wonderdokters, hebben
zich met de-eeltknobbels van de gekwelde
koning bemoeid, jammer genoeg zonder
succes en de hooggeleerde heren zijn al-
lemaal door de behoorlijk sjagrijnig ge-
worden koning in 't cachot geworpen. Zijn.
minister, excellentie Macaroni, die de por-
tefeuille van Onvoorziene Omstandigheden
beheert, wordt onophoudelijk uitgestuurd
om geleerde heren met de eksterogen des
konings te confronteren en zo verschijnen
op zekere dag achtereenvolgens professor
Kietel en professor Nogablokkie.

Kietel is een rare sinjeur, die zijn pa-
tiënten met een ter plaatse toegediende
„kietelkuur" hoopt te genezen. Z.E. Ma-
caroni heeft geen baat bij dit gekietel —
de minister wordt geplaagd door keelpijn
— en prof. Kietel wordt ontmaskerd als
een bedrieger en gaat de weg van zijn 37
voorgangers: de nor in. Jodocus, de slome
bediende van de koning, belast zich met
het „afvoeren" van de falende professor.
Daarna komt de Chinese wonderdokter
Nogablokkie aan de beurt. Deze zeer zelf-
verzekerde Chinees maakt het nog bonter
dan ztjn voorganger. Hij laat touwen om
de majesteitelijke voeten binden en op de
toverspreuk „pin-da" moeten beide voeten
beurtelings omhoog getrokken worden
door de minister en Jodocus. De eerste
kan het niet langer verkroppen en geeft
er de brui aan, zodat de dochter des ko-

. nings, de lieftallige prinses Esmeralda, 't
touw over haar schouder moet nemen om
de ene voet van haar vader te hijsen en te
laten zakken. Aan de andere voet van de
koning maakt ondertussen Jodocus ge-
schiedenis, want op een gegeven ogenblik
verliest de prinses haar zakdoekje en om-
dat Jodocus dat wil oprapen, trekt hij de
koning van z'n- troon. De luid kermende
vorst wordt door de koningin en de prin-
ses naar z'n appartementen gebracht. Jo-
docus wordt op staande voet ontslagen.

En dan trekt de minister er maar weer
op uit om genezerikken voor de koning
,te zoeken. Hij stuit in het bos op twee on-
vervalste boeven, de heren Hammenas en
Robbeknol, die goede munt slaan uit het
lijden van de koning. Jodocus treft ech-
ter een oud vrouwtje, die hem een won-
derzalf geeft iri ruil voor z'n behulpzaam-
heid, door de bundel sprokkelhout voor het
oudje naar haar huisje te dragen en voor
het feit dat hij haar heeft verlost van het
ongewenste gezelschap van de ongure in-
dividuen.
' De beide boeven voornoemd denken nog

de zalf van Jodocus — die door hen neer-
geslagen wordt — te stelen, maar ze ne-
men het verkeerde doosje en de beide
„heren" worden ontmaskerd door hun
eigen stommiteit en de attentheid van de
prinses en de dame du palais, freule Hak
tot Tak, die een gesprek van de twee
schavuiten hebben afgeluisterd.

De slome en nog steeds werkloze Jodo-
cua komt echter bij en hij merkt dat hij
— door de tik op z'n bol — plotseling een
welsprekende intelligente figuur is gewor-
den, 'die het voornemen koestert de koning

— door middel van de wonderzalf — van
zijn eksterogen en z'n dochter af te hel-
pen. (De laatste niet door de wonderzalf,
maar op grond van de beloning, die de
succesvolle genezer zelf mag bepalen).

Alles komt terecht: de koning verliest
z'n eksterogen en pijn, schenkt z'n dochter
aan de in genade aangenomen Jodocus, die
tussen neus en lippen door het ijverige
dienstmaagdje Petronella voor promotie
tot hofdame bij de koning aanbeveelt. De
minister, Macaroni, slaat freule Hak
tot Tak aan de haak en het oude vrouwtje
mag voor de rest van haar leven irt het
paleis wonen. Een ontknoping, waarbij
iedereen aan z'n trekken komt.

Zeker, iedereen, want de 39 prof s (in-
clusief Kietel en Nogablokkie, die naar 't
gevang waren afgevoerd), worden vanwe-
ge de verdwenen eksterogen vrijgelaten.
Voor wat hoort wat. Alleen Rammenas en
Robbeknol, die aanvankelijk gevlucht wa-
ren, worden achter de tralies gezet. En
daar zullen ze heden ten dage nog wel
zitten.

De heer C. Sinke, hoofd van de Wim
Gertenbachschool had een vriendelijk slot-
woord, waarin hij alle medewerksters en
medewerkers aan dit mooie feest betrok:
het comité, de acterende leerkrachten, de
heer Wim Sluijs voor z'n prachtige decors,
de heer Jos Dröse voor de gevoerde regie
en de heer F. Penaat voor een feilloos wer-
kende electrische installatie. Beslist niet
onyermeld mag blijven dat de aanwezige
kinderen tijdens de rumoerige pauze (!)
werden getrakteerd. Met de overgebleven
omhulsels van het lekkers ontketenden zij
later een fel proppengevecht. Het was al-
lemaal bar gezellig en er vielen geen
slachtoffers.

•En nu tenslotte de lijst der prominen-
ten, die het zo goed deden zonder uitzon-
dering en die de daverende dank oogstten
van hun leerlingen.

Onbewust misschien vertolkte een
knaap in onze buurt de mening van
alle kinderen, door opeens tijdens 't twee-
de bedrijf spontaan te zeggen: „Dit is
toch eigenlijk allemachtig leuk !" Hij
bedoelde daarmee te zeggen dat de leer-

krachten hier weer eens een „bijzonder
goeie beurt" maakten en toch wel uit een
ander vaatje kunnen tappen dan uit het
vat der straf thema's en dito regels! Hier
komen ze dan: Koning Toermalijn i G.
Loogman; de koningin, mevr. A. Walhout;
de prinses, mej. E. Ringh de Vries; Jo-
docus: H. de Jong; prof. Kietel: C. Stam;
prof. Nogablokkie: F. Terwee; Petronella:
mej. C. Schram; Robbeknol: W. van Ge-
mert; Rammenas: D. Sijpesteijn; minister
Macaroni: C. P. M. Bosman; freule Hak
tot Tak: mej. J. de Haan; oud vrouwtje:
mevr. G. Huyer en een lakei: mej. G. Ele-
veld.

H.W.

Forum over zebra's'
De Nederlandse Vereniging Bescherming
Voetgangers geeft op vrijdag 8 december
een voorlichtingsavond in het Bodaante-
huis, Bramenlaan 2, Bentveld.

Na een inleiding over de nieuwe zebra-
regeling door de landelijke presidente, me-
vrouw V. I. van der Does-Enthoven, volgt
een forum waarin zitting hebben: de heer
J. Buijs, voorzitter, mevr. V. I. van der
Does-Enthoven (namens de NVBV), de
heer Jonkheer (namens de KNAC), de
heer H. Sandbergen (namens de politie
Zandvoort), mevrouw Stemler-Tjaden (ge-
meenteraadslid te Zandvoort) en een ver-
tegeuwoordiger van de politie van Bloe-
mendaal.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Boawen in Zandvoort
In de maand november bleef het aantal
in uitvoering zijnde woningen gelijk aan
dat van oktober n.l. 157.

Verkeersongevallen
Zaterdagochtend vond omstreeks half
twaalf in de Kerkstraat een aanrijding
plaats tussen een auto en een vrachtwagen.
De personenwagen werd licht beschadigd.

De 5-jarige J.S.B, stak j.l. zaterdag on-
verwacht de rijweg van de Dr. C. A. Ger-
kestraat over en werd door een passeren-
de auto gegrepen. Het kind werd licht
gewond met een ziekenwagen naar de
ouderlijke woning vervoerd.

In de nacht van zaterdag op zondag
kwamen op de hoek van de Zandvoortse-
laan en de Bramenlaan een personenwa-
gen en een autobus van de NZHVM met
elkaar in botsing. Beide voertuigen wer-
den licht beschadigd. -

Eijkspostspaarbank
In de maand november werd aan postkan-
toor te Zandvoort ingelegd een bedrag van
ƒ 75.806,84 en terugbetaald ƒ 105.260,—.

Strijd van UNICEF tegen

Permanente ondervoeding
in minder ontwikkelde landen

Eén van de grootste problemen, waarvoor de mensheid zich geplaatst ziet, is dat
van de ondervoeding. In de minder ontwikkelde landen leven miljoenen permanent in
een toestand van ondervoeding. Vooral de kinderen worden er door getroffen; kin-
deren immers hebben in verhouding tot hun lichaamsgewicht méér eiwitten en ande-
re voedende bestanddelen nodig dan volwassenen. Omdat ze die niet genoeg krijgen
is de zuigelingensterfte, en in het algemeen de kindersterfte, groot in de minder
ontwikkelde landen. De strijd tegen ondervoeding en verkeerde voeding is een be-
langrijk onderdeel van. de taak van UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde
Naties. Het fonds kan deze strijd slechts voeren door de hulp van degenen, die zo
gelukkig zijn in het welvarende deel van de wereld te leven.

De aarde telt nu ongeveer drie miljard
bewoners. Meer dan de helft van hen,
meer dan 1500 miljoen mensen dus, is
ernstig ondervoed. Een kwart van de we-
reldbevolking, levend in Noord-Amerlka,
't overgrote deel van Europa en in Austra-
lië, is goed gevoed. Het overblijvende
kwart leidt een voortdurend bedreigd be-
staan op de grens van de honger.

De meeste mensen in de minder ontwik-
kelde landen krijgen kwantitatief wel vol-
doende voedsel, maar dat voedsel vertoont
kwalitatief allerlei gebreken, doordat het
te eenzijdig van samenstelling is en dik-
wijls ook verkeerd wordt bereid. Al heeft
men er dus geen „hongergevoel", men is
er ondervoed.

De mensen — en natuurlijk geldt dat in
nog sterkere mate voor de kinderen —
hebben voedsel nodig,. dat vetten en kool-
hydraten bevat, die als bronnen van ener-
gie dienen en bovendien eiwitten, minera-
len en vitaminen, nodig voor de groei en
het instandhouden van het lichaam. In de
minder ontwikkelde landen zijn in de voe-
ding die eiwitten, mineralen en vitaminen
dikwijls niet in voldoende mate aanwezig,
omdat juist de eiwitrijke voedingsmidde-
len (melk, vlees, vis, eieren, "vruchten en
groenten) er ontbreken.

Het gebrek aan eiwitten in de voeding
van de kinderen vertraagt hun groei, ver-
oorzaakt ernstige ziekten en leidt in vele
gevallen tot de dood. Eén van de ziekten
bij de jeugd, die men in Afrika kent als
„kwashiorkor", is voor een groot deel van
de jonge lijders dodelijk. In hun onwetend-
heid verhaasten vele moeders de dood: om-
dat een van de kenmerken van deze ziek-
te een opgezet buikje is, geven de moe-
ders hun kinderen nog minder te eten dan
anders, in de hoop dat de dikte, die ze als
een gevaarlijk symptoom kennen, dan zal
verdwijnen.

Nauwkeurige cijfers, waaruit men met
zekerheid kan opmaken hoeveel kinderen
sterven door ondervoeding en verkeerde
voeding, ontbreken meestal, maar het lijdt
geen twijfel dat ze heel hoog zijn.

UNICEF voert op een breed front strijd
tegen ondervoeding en verkeerde voeding.

Spijtige onthullingen

Vrienden, u moet mij deze keer eens echt
geloven: het paard van Sinterklaas houdt
niet van rauwe aardappelen, scheermesjes,
priktollen, cocosmatten, pantoffelzooltjes,
de kartonnen binnencylinders van toilet-
papier en bloemenwater.

Ik maak het ieder jaar weer mee, dat
de schimmel doodziek vertrekt door het
inferieure voedsel, dat het dier hier wordt
voorgezet. Ik overdrijf niet als ik u zeg
dat Sinterklaas er zelfs wat mee in z'n
maag zit. Niet met dat inferieure voedsel,
maar met de situatie. U moet dat nu eens
goed begrijpen. Hij doet zijn werk se-
dert mensenheugenis en nooit is hem iets
te veel, dat weet u wel. Hij komt in uw be-
lang, niet in het zijne. Als u ieder jaar de
fraaiste geschenken van hem krijgt, kunt
u best wat meer missen voor' het paard
dan de bovengenoemde artikelen. Kijk
eens, de grijze mensenvriend heeft dit
paard nodig. Hij heeft om zo te zeggen
meer aan een perfecte conditie van het
paard dan aan z'n eigen lichamelijke ge-
steldheid. Want daar heeft hij maling aan.
Het kan hem hoegenaamd niets schelen
dat hij voortdurend een bronchitis of een
longontsteking riskeert in dit — klimato-
logisch gezien - armetierige land.

Ik weet dit allemaal, omdat ik uit hoof-
de van mijn waarnemingsfunctie zijn spe-
cifieke eigenaardigheden ken. Ik praat
trouwens altijd een poos met hem, voor
hij weg gaat. En dan treft het mij dat hij
't nooit over zichzelf heeft, maar altijd
over zijn paard. Ik behoef u niet te zeg-
gen dat hij zich in die ogenblikken (z'n
beste) meer een dieren- dan een mensen-
vriend toont. En dat mogen wij hem niet
kwalijk nemen. Wij allen kennen de men-
sen en weten nog zo bitter weinig van de
dieren Nee, dat mogen wij hem niet
kwalijk nemen.

Och, hij is bereid om u dassen, sokken,
boeken, flesjes odeur, speelgoederen en

culturele voorwerpen te geven en hij ver-
langt niet eens een dank]e-wel terug. (Hij
laat desnoods nog de ruilbonnen bij u ach-
ter). Alleen een beetje meer attentie voor
zijn schimmel, zou er wel af kunnen, ver-
trouwde hij mij eergisteren toe. (Hij
maakt zich nu al weer reisvaardig). Hij
geeft toe dat sommige mensen 't wel aar-
dig versieren. Die laten hun kinderen een
rijk gevarieerd menu van rauwkost onder
de schoorsteen leggen, waarbij wmterpeen
de hoofdschotel is. Het vitaminegehalte
van winterpeen is trouwens aanwijsbaar,
dat van rauwe aardappelen en vilten zool-
tjes niet. Menigmaal is de trouwe schim-
mei met afschuwelijke darmstoornissen
over de daken gehuppeld en dat geeft ver-
wikkelingen tussen alle cadeautjes in de
schoorsteen.

U moet daar niet te gemakkelijk over
denken. Een paard, dat met darmbezwa-
ren zi.in plicht doet op de daken, laat licht
wel eens een steekje vallen. En dat stelt
hem in een niet verdiende maar wel kwa-
de reuk.

Goed voor het paard

Het is Sinterklaas niet begonnen om pu-
bliciteit voor zijn persoon. Daar heeft hij
geen behoefte aan, zegt-ie. Wat men over
mij beweert, is meestal sterk overdreven,
heeft hij mij eens verteld, maar, liet hij
er op volgen, ze doen 't wel aardig. Ze
zijn vriendelijk gestemd als ze over mij
spreken, daar heb ik echt niet over te kla-
gen. Maar de gangbare opinies over zijn
paard vindt hij absurd. Vrienden, het moet
niet zo zijn, dat Sinterklaas in de toe-
komst met een zekere wrevel naar ons
komt, omdat wij zijn paard of wel veron-
achtzamen of volkomen onjuiste eigen-
schappen in de hoeven schuiven.

Sint Nicolaas stelt het op prijs hier te
worden toegezongen. Hij is een liefhebber
van goede muziek en houdt van volkszang.
Maar zo nu en dan betrekt men zijn
schimmel in de liederen en sommige tek-
sten vindt hij uitgesproken misleidend,
omdat ze een ontstellend gemis aan ken-
nis en begrip demonstreren.

Men zingt: „Hoe huppelt zijn paardje 't
dek op en neer "!, daarmee suggere-
rende dat het paard zich tijdens de over-
tocht aan dek bevindt. Wel, vrienden, dit
is er verschrikkelijk naast. De nuchtere
realiteit is dat het dier tijdens iedere over-
tocht van Spanje naar ons land aan de
vreselijkste sypmtomen van zeeziekte on-
derhevig is. De schimmel is dan onderge-
bracht in de ziekenafdeling van het schip,
de zogeheten ziekenboeg. Want, wat dacht
u? In deze tijd van het jaar stormt het
altijd en dan is het binnen lopen van een
schip altijd iets bijzonders. Maar geen
ervaren kapitein zal het toestaan dat een
paard zich aan dek ophoudt. Vraag het
overigens ook eens aan bekende ruiters
hoe ze het vinden te paard over een
scheepsdek te draven? Ze zullen eenparig
bekennen dergelijke stunts nog nooit te
hebben uitgehaald. En zou Sint Nicolaas
zijn schimmel er aan wagen, alleen om-
dat wij het leuk vinden die onzin in een
liedje te debiteren?

Dat het dier daarentegen over daken
rent en van het ene huizenblok naar het
andere springt, tussen drooglijnen en t.v.-
antennes door, is heel iets anders. Dat
doet hij echt, hoor!

BARTJE

In 62 landen krijgen meer dan vijf mil-
joen kinderen en moeders melk door de
zorgen van het Kinderfonds. Belangrijker
nog is de hulp, die UNICEF biedt om de
toestanden te verbeteren. Zo heeft het de
inrichting geleverd voor negentien fabrie-
ken voor het vervaardigen van melkpoe-
der en voor 132 fabrieken voor het pas-
teuriseren van de melk.

Er zullen in de naaste toekomst nog
meer van zulke fabrieken worden inge-
richt. Voorts helpt het Fonds, in samen-
werking met andere organisaties, in een
aantal landen bij de produktie of teelt van
eiwitrijke voedingsmiddelen, zoals vis-
meel, sojaprodukten, grondnoten, kokos-
meel .diverse soorten bloem enz. Daarbij
doen zich nog weer tal van problemen
voor, onder andere hoe men de bevolking
moet leren die produkten, die ze immers
nog niet kent, te gebruiken. Men moet de
bevolking bijvoorbeeld ook leren zelf aller-
lei gewassen te kweken, die de maaltijden
volwaardig kunnen maken en men moet
haar bovendien leren hoe ze die maaltijden
moet bereiden om er het volle profijt van
te hebben.

Het werk van de UNICEF is van de
grootste betekenis voor miljoenen in de
minder ontwikkelde landen en daardoor
voor de mensheid in haar geheel. De be-
woners van het welvarende westen kun-
nen helpen door steun aan het Kinder-
fonds. Het kopen van UNICEF-kaarten
(vier gulden voor een doosje met tien
stuks met enveloppen) is een der vormen,
waarin men zijn hulp kan verlenen. UNI-
CEF, waarvan het Nederlandse comité is
gevestigd in Den Haag, Molenstraat 15a,
giro 7515, heeft ook dit jaar weer enkele
series Nieuwjaarskaarten ter beschikking.
Deze kaarten zijn ook te Zandvoort ver-
krijgbaar en wel bij mevr. S. J. E. Olde-
man, Kostverlorenstraat 109a.

Vorig jaar zijn er in de wereld zeven-
tien miljoen van verkocht, waarvan alleen
in ons land al 550.000. In december van dit
jaar bestaat het Kinderfonds vijftien jaar.
Het mooiste verjaarsgeschenk, dat UNI-
CEF zich kan denken, is een nog grotere
omzet van de kaarten, die hulp brengen
in de wereld.

Nicolaasrit MCZ
De uitslagen van de j.l. zondag door de
motorclub Zandvoort georganiseerde Sint
Nicolaasrit luiden:

Motoren: 1. J. J. Prent, Zandvoort 80 p.;
2. L. A. Weber, MC Zandvoort, 100 p.; 3.
K. Vuist, MAC Beverwijk, 104 p.; 4. H. v.
Eijk, Vespaclub Haarlem, 119 p.

Auto's: 1. J. A. Buijer, Den Haag, 49 p.;
2. Th. van der Putten, MC Zandvoort, 66
p.; 3. M. J. Polderwaart, MC Rijnland,
71 p.; 4. S. P. Bakker, Haarlem, 85 p.;
5. A. Gerolt, De Wegkruisers, 98 p.; 6. A.
Schuurman, MAC Beverwijk, 103 p.; 7. J.
Kol, MC Zandvoort, 105 p.; 8. G. Slot, MC
Haarlemmermeer en 9. H. Jonkhoff, MC
Zandvoort, 108 p.; 10. G. A. Huijbens, Am-
sterdam, 109 p.; 11. L. de Jong, MC Haar-
lemmermeer, 113 p. 12. A. Martini, De
Wegkruisers, 119 p.; 14. J. de Hartog,
MC Zandvoort, 119 p.; 15. A. Boot, RAC
West en 16 A. Oudolf, MC Zandvoort,
120 p.; 17, 18 en 19. C. P. Smidgeest, MC
Haarlemmermeer, J. G. Roorda, Naarden
en T. Th. de Gier sr., MC Zandvoort, 121
p.; 20 en 21. R. H. den Daas, MC De
Meern en C. van Diggelen, MC „De slip-
per", 125 p.; 22. B. Vrees, Amsterdam,
127 p.; 23. H. K. Wanders, Amsterdam,
131 p.; 24. P. Totté, MC Haarlemmer-
meer, 132 p.; 25. P. van Vollenhoven, Leid-
se Studenten Rally Gezelschap, 134 p,;
26. C. H. O. Meijer, MAC „KLM", 138 p.;
27. H. Greve, MC De Meern, 151 p.; 28. H.
de Graaff, De Wegkruisers, 156 p.; 29 en
30. M. A. Knijnenburg, Vlaardingen en
W. F. H. de Ruijter, De Wegkruisers, 158
p.; 31 en 32. S. G. Bruin, Den Haag en C.
Hoeve, MC Oostzaan, 160 p.

Aan deze rit namen 179 auto's en 16
motoren deel.



FAMILIEBERICHTEN

Met dankbaarheid en vreugde geven wij u
kennis van de geboorte van onze zoon en
broertje

HANS PETER
M. Faber
H. Faber-van der Eijk
Joke
I/enneke
Tjeerd
Marti

Zandvoort, l december 1961
Kostverlorenstraat 15

Aan allen die hun medeleven hebben be-
toond voor en na het overlijden van mijn
dierbare man

JOHANNES HENDRIKUS BRBMAN
betuig ik mijn oprechte dank, ook. namens
mijn kinderen.

C. M. Breman-Küller
Zandvoort, december 1961
Nassauplein 15

08 (
§ Op 20 december a.s. hopen onze ge-

liefde ouders en grootouders
E. van Koningsbruggen

en
A. van Koningsbruggen-de Mes

hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren
Hun dankbare kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, december
Kruisstraat 16

1961

Na een langdurige, met grote moed
gedragen ziekte, is zacht en kalm
van ons heengegaan mijn Jieve man
en vader, onze zoon en broer

ABRAHAM DIRK SNELLENS
in de leeftijd van 20 jaar.

C. A. Snellens-Hommes
Abraham Dirk
C. Ch. Snellens
H. Snellens-Janse
Kees

Zandvoort, 2 december 1961
Schoolstraat 15a
De overledene is opgebaard Hoge-
weg 56 alwaar gelegenheid is tot

condoleantie-bezoek
De teraardebestelling zal plaats heb-
ben woensdag 6 december te 2 uur
n.m. op de Algemene begraafplaats
te Zandvoort.

VISITEKAARTJES

Ook een aardig
Sint Nicolaas-cadeau

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l, tel. 2135

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 ,f>e Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,Jlinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Reclamebureau vraagt v.
direct een net PERSOON,
leeft. 24-45 jr, voor het op-
hangen van raambiljetten
en verdere reclame-ver-
spreiding d.h. geh. land.
Zéér gevarieerde werkkr.
Het in bezit zijn van een
rijbewijs strekt tot aanbey.
Br. nr, 9401 bur. Z.Crt.

Te huur: AUTOGARAGES
„De Schelp", Dr. C. A.
Gerkestraat 20., Inl. N.V.
Verzicht, Leidschendam,
Veurschestraatweg 96, tel.
01761-3951 of bij C. Vis-
ser, Zuiderstraat 4, Zand-
voort.

Nette jongem. zoekt goed
KOSTHUIS in Zandv. of
omg. Tel. 02500-42712.

WERKSTER gevr. 2 3g.
p.w. Mevr. Werkhoven, Br.
Gerkestraat 137, tel. 2563.

Te koop, wegens verhui-
zing: BADGEIJSER, eiken
BUREAU MIN. 150 x 85,
2 d. LINNENKAST m.
spiegel Wilhelminaweg 33.

MEISJES (15-20 jr) GE-
VRAAGD voor plastic-ate-
lier; 5-daagse werkweek.
Korthof, Haltestraat 5, te-
lefoon 2807.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17. tel. 3283

RIETMEUBELBEDRIJF
C. v.d. LUYT, Duinweg- 33,
Noordwijk, tel. 2756. Het
adres voor strandstoelen,
ook 2 pers., terrasstoelen
en rotanmeubelen.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Hypermoderne
verbouwingen!

NAAR EIGEN SMAAK !
SCHOORSTEENMANTELS
bloembakjes, togen en alles
wat u maar wilt. Real
americaans. Telef. 3018.
Zandvoort, 's middags van
l—8 uur.

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterdag 9 dec., 8 uur
Nederlandse Oomedie
Mijnheer gaat

. op jacht

Zondag 10 dec., 8 uur
Nederlandse Comedie
De getatoueerde

roos
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.
Maandag 11 dec., 8 uur

Toneelgroep Theater
Aïturo Ui

Pr.: ƒ 2,25 tot ƒ 7,50
(a.i.) Cou. geld. m.toesl.
Voorv. v.a. zaterdag v.
10-15 u. Tel. na 12 u..

WONINGRUIL Amsterdam-Zandvoort
Aang. A'dam-Apollobuurt: ben. huis, 5 kam.,
keuken, badk., hal, vestibule, kelder, c.v. en gr.
tuin.
G-evr. Zandvoort: huis v. dezelfde inh. of "klei-
ner. Br. ond. nr. 38250 aan Alta's Recl. Adv.
Bur., N.Z. Voorburgwal 298, Amsterdam.

Vergaderkalender dec.- jan. '62
11 december — Stichting culturele kring

't Helm, Het Ned. Kamerkoor o.l.v. Fe-
lix de Nobel

12, 13 en 14 december — Zandvoortse ope- •
rette-vereniging, operette-uitvoering in
Monopole.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, koffieuurtje bij Kiefer.

13 december — Ouderavond Wilhelmina-
school.

15 dec. — Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.
Zandvoort, Kerstwijding, Jeugdhuis Her-
vormde Kerk.

15 december —• begroetingsavond nieuwe
inwoners, Raadhuis.

15 dec. Ned. Ver. Huisv., afd. Zandvoort,
Excursie naar het St. liobaklooster.

17 december — Hervormd kerkkoor, con-
cert, Hervormde Kerk.

18 december — Toneelvereniging „Wim
Hildering, toneeluitvoering, Zomerlust.

19 december —- Ne'd. Ver. van Huisvrou-
wen, afd. Zandvoort, Zweedse kerstmid-
dag, Gemeenschapshuis.

21 december — Personeelsvereniging van
ambtenaren der gem. Zandvoort — kien-
avond, Gemeenschapshuis.

5 jan. — Humanistisch Verbond, Gemeen-
schap Zandvoort, Inl. over „Het Boek
Job".

12 jan. — Stichting Cult. Kring „'t Helm",
Toneelvoorstelling door „Ensemble".

20 jan. — Zandv. Volksdansver., Volks-
dansbal, Hotel C. Keur.

26 jan. — Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.
Zandvoort, Lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk

«Atè

.omdat driemaal scheepsrecht is krijgt U deze
X. sr^week bij De Gruyter

ELK DERDE ARTIKEL "' •-. J" •:-^
uit onderstaande keuzelijst HELEMAAL G RAT l S

2 bussen RENSA EXTRA 94 d.
3e bus . . van 47 et; GRATIS

2 bussen RENSA 84 d.
3e bus . . van 42 et. GRATIS

2 normale pakken TREXOP 86 et.
3e pak . . van 43 et. GRATIS

2 grote pakken TREXOP 166 et.
3e pak . . van 83 et. GRATIS

2 normale pakken TREXOP BLAUW 86 et.
3e pak . . van 43 et. GRATIS

2 grote pakken TREXOP BLAUW 166 et.
3e pak . . van 83 et. GRATIS

2 normale pakker ZELFW. WASMIDDEL 84 et.
3e pak . . van 42 et. GRATIS

2 grote pakken ZELFW. WASMIDDEL 162 et.
3e pak . ., van 81 et. GRATIS

2 pakken WOLWASMIDDEL 80 et.
3e pak . . van 40 et. GRATIS

2 pakken AFWASMIDDEL 60 cl.
3e pak . . van 30 et. GRATIS

2 (lessen GRITOL vloeibaar wasmiddel 70 et.
3e fles . . van 35 et. GRATIS

2 flacons KNIJPGRITOL 196 et.
3e flacon . van 98 et. GRATIS

2 zakjes POEDERSHAMPOO 50 d
3e zakje . van 25 et. GRATIS

2 llacons EI-SHAMPOO 230 et.
3e flacon . van 11 5 et. GRATIS

2 grote flacons EI-SHAMPOO 390 et
3e flacon . van 195 et. GRATIS'

2 tlacons HELDERE SHAMPOO 190 et.
3e flacon . van 95 et. GRATIS

2 grote flacons HELDERE SHAMPOO 320 et.
3e flacon . van 1 60 et. GRATIS

2 kussenties EI-SHAMPOO 70 et
3e kussentje van 35 et. GRATIS

2 kussentjes LANOLINE-SHAMPOO 70 d.
3e kussentje van 35 et. GRATIS

2 kussentjes HELDERE SHAMPOO 50 d-
3e kussentje van 25 et. GRATIS

2 pakken KRISTALSTIJFSEL 80 d.
3e pak . . van 40 et. GRATIS

2 pakken POEDERSTIJFSEL 80 d
3e pak . . van 40 et. GRATIS

2 pakken KOUDWATERSTHFSEL 108 et.
3e pak . . van 54 et. GRATIS

2 doosjes SCHOENCRÈME 60 et
3e doosje . van 30 et. GRATIS

DE GRUYTER

2 busjes METAALPOETS 108 et
3e busje . van 54 et. GRATIS

2 busjes ZILVERPOETS 190 et.
3e busje . • van 95 et. GRATIS

2 tubes KACHELPOETS 56 d-
3e tube . . van 28 et. GRATIS

2 dozen WRIJFWAS, 116 et. -
3e doos . . van 5Clct. GRATIS

2 gwte dozen WRIJFWAS, 230 et.
3e doos . . van 115 et: GRATIS

2 llacons VLOEIBARE WRIJFWAS 190 et.
3e flacon . van 95 et. GRATIS

2 flacons ZELFGLANSWAS 230 et.
3e flacon . van 11 5 et GRATIS

2 blikken ZELFGLANSWAS 520 et
3e blik . . van 260 et. GRATIS

Natuurlijk krijgt U behalve het
gratis 3e artikel
ook nog De Gruyter's -1 O °/o korting

op het aankoopbedrag!

Nog 'n aanbieding
voor proper profijt
Doos zachte zeep
met dubbelstuk
Huishoudzeep

SAMEN 10 et. GOEDKOPER

Alstublieft:
Toiletzeep om bij
dë'zakdoekjes te
bewaren

-.*' zo -fijn .geurt-het luxueuze parfum l

ELK 3e STUK CADEAU!
Keuze uit: Rody 75 et.. Bloemenzeep 38 et.

Goudstreeptoiletzeep 32 et.

Pak méé 't is winter!

vacuüm verpakte

SUPER
GELDERSE ROOK WORST

25 et. GOEDKOPER
bij aankoop van f 4.- De Gruyter-artikelen.

„ . geldia van 6 t/m'1 2 dec. 1961

GOED JAAR VOOR PTT
maar zorgen over personeelstekort

In het begin van deze week is het jaarverslag van (Je P.T.T. over 1960 verschenen.
Dit verslag zegt, dat het bedrijf in 1960 zeer gunstige financiële resultaten heeft
bereikt. De totale winst bedroeg 95,6 miljoen gulden, tegen 90,1 miljoen gulden in
1959. In 1960 bedroeg het gemiddeld werkzame kapitaal ƒ1,5 miljard. Het daarop
behaalde rendement bestond uit ƒ 41,9 miljoen betaalde rente en ƒ 84,6 miljoen
winst. De rentabiliteit van het kapitaal was dus bijna 8»/2 % tegen ruim 9% in
1959. Uit de winst van ƒ 95,6 miljoen is toegevoegd aan de reserves ƒ 69,6 miljoen
en uitgekeerd aan het rijk ƒ 26 miljoen. Daarnaast werden ƒ 41,9 miljoen aan ren-
te en ƒ 23,6 miljoen als 3V2 % heffing over de bedrijfsbaten aan het rijk uitge-
keerd. De investeringen hebben in 1960 een niveau bereikt van ƒ 183,6 miljoen.
Dit betekent ten opzichte van het voorafgaande jaar wederom een stijging van bij-
na 12 procent.

De omvang van het binnenlandse postver-
keer steeg in 1960 met circa 5% tot ruim
1900 miljoen stukken. De groei van het
verkeer was het grootst in de groep druk-
werken. De geldomzet aan de loketten van
de postinrichtingen bedroeg omstreeks '50
acht miljard gulden per jaar of het drie-
youdige van het bedrag aan bankbiljetten
in omloop. In 1960 was deze omzet geste-
gen tot 17,7 miljard, een bedrag viermaal
zo groot als dat van de bankbiljettencir-
culatie.

Het aantal postrekeningen bleef onge-
veer in hetzelfde tempo met ruim 6%
- als in 1959 — stijgen tot bijna 788.000.
Het aantal boekingen nam toe van 280

miljoen in 1959 tot 297 miljoen in het
verslagjaar.

De geldelijke omzet steeg met ruim tien
procent tot 164 miljard gulden in 1960, in
1959 bedroeg deze toeneming ruim 8,5%.

Het aantal aanvragen voor telexaanslui-
tingen steeg met bijna veertig procent tot'
ruim 600. Het aantal aansluitingen be-
droeg eind december 1960 ruim 3200, ter-
wijl nog bijna 100 aanvragen op aanslui-
ting wachten.

Het aantal klachten over radio- en te-
levisiestoringen steeg tot bijna 6900, tegen
6400 in 1959.

De betalingsdiscipline bleef onvoldoende.
Van 't aantal geregistreerde bezitters van

een radiotoestel voldeed ruim 14% niet
aan de verplichting de luistervergunning
op tijd in te leveren. Van het aantal ge-
registreerde bezitters van een tv-toestel
betaalde bijna 6 procent het kijkgeld niet
op tijd. Ruim 22.000 processen-verbaal
moesten worden opgemaakt.

Na de in 1958 ingetreden daling van de
personeelsbezetting, 'die zich in het daar-
opvolgend jaar nog in versterkte mate had
voortgezet, was de personeelssterkte eïnd
1960, ondanks het grote verlonn. ongeveer
even groot als in het begin van het jaar.

PTT heeft nog steeds te kampen met de
gevolgen van de daling van 't personeels-
bestand in de vorige jaren; tevens vereist
de aanzienlijke vergroting van de vraag
naar diensten van het staatsbedrijf een
uitbreiding van de 'personeelsbezetting.

Het tekort concentreerde zich vooral in
de groepen die rechtstreeks bij de dien-
stenverlening aan het publiek zijn betrok-
ken. Gevreesd wordt, dat, indien deze ten-
dens zich in de komén'de-Vjaren zal door-
zetten, het dienstbetoon ernstige schade
zal gaan ondervinden.

Het vertrek van een groot aantal gespe-
cialiseerde personeelsleden, dat in andere
bedrijven een belangrijk hoger salaris
kon verkrijgen dan binnen de mogelijkhe-
den van het staatsbedrijf ligt, had een on-
gunstige invloed op enkele zeer belangrij-
ke aktiviteiten van PTT. Dat ook de aan-
trekking van toekomstig leidinggevend
personeel niet in die mate kon geschi'e-
den als wel wenselijk was, geeft reden
tot ongerustheid.

Zandvoortse Damclub
De uitslagen in de strijd om het indivi-
duele clubkampioenschap luiden:

M. Weber-R. Scholte • 2-0
J. Koper-E. Fransen 2-0
G. J. ter Wolbeek-J, van Dijk 0-2
C. Draijer sr.-L. J. van der Werff 0-2
J. Schuiten-B. Sommeling 2-0
C. Draijer jr.-P. Versteege 2-0
J. Ovaa-Th. ter Wolbeek • afgebr.

11 december a.s. vindt de ontmoeting
HDC 4-Zandvoort plaats. Dit is de vierde
wedstrijd in de bondscompetitie. De eerste
drie werden door Zandvoort gewonnen.

Zandvoortse Bridgeclub

In de voorlaatste wedstrijd van de tweede
competitie neemt het koppel Peen-Stor in
de A-lijn met 225,46% de eerste plaats iri,
gevolgd door mevr. Spoelder-Jongbloed
met 212,97%. Het koppel Vader-Heldoorn
sluit de lijn met 167,46%.

In de B-lijn maakt het dameskoppel Fa-
bel-Polak een goede kans naar de A-lijn
te promoveren met 211,53%. Het koppel
Brossois-Reijer volgt met 210,09%.

In de C-lijn staat het koppel Van Dar-
telen-Polak met 232,32% op de eerste
plaats. Mevr. Snijer-Paap volgt met
214,05%.

In de D-lijn komen de dameskoppels

Stor-Weller met 241,07% en Berkhout-
Crok met 225,90% in aanmerking voor
promotie.

De uitslagen van de onlangs gespeelde
viertallenwedstrijden luiden als volgt:

Zandvoort 1-HBC 2 - 5-1
Zandvoort 2-HBC 3 • 0-6
Zandvoort 3-Haarlem Noord 4 0-6
Zandvoort l-De Pelikaan 3 0-6
Damiate 3-Zandvoort 2 0-6

Daar kunt u heen
Monopole

Woensdag 6 en donderdag t dec., 8 uur:
film „De Vikings".

Stadsschouwburg, Haarlem

Woensdag 6 dec., 8 uur: Toneelgr. Theater
met „Brieven van een dichter".
Zaterdag 9 dec., 8 uur Nederl. Comedie

met „Mijnheer gaat op jacht".

Zondag 10 dec., 8 uur: Ned. Comedie met
„De getatoueerde roos".

Maandag 11 dec., 8 uur Toneelgroep The-
ater met „Arturo Ui".
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WIJ EN HET BOEK
Nuttig onderzoek van Stichting Speurwerk

In opdracht van de Stichting Speurwerk betreffende het boek heeft de Nederlandse
Stichting voor Statistiek een onderzoek ingesteld naar het gedragspatroon en de in-
stelling van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder met betrekking tot het
lezen (resp. studeren), bezitten en kopen van boeken.
Een samenvatting van dit uitvoerige rapport laten wij hieronder volgen.

Er is een duidelijk verschil tussen de be-
tekenis die 't lezen van boeken heeft voor
de intellectuele en sociale middengroepen

.enerzijds en voor de hogere educatieve en
maatschappelijke klasse anderzijds. De
middengroepen leggen meer het accent op
het leerzame, nuttige en gezellige, de ho-
gere klasse meer op, het ontspanningsele-
ment en het genot. Naast een verschil in
gerichtheid speelt daarbij waarschijnlijk
ook een rol de grotere moeiteloosheid waar-
mede de hoger geschoolde leest, waar-
door het lezen eerder een tot een genot en
ontspanning brengende aktiviteit kan wor-
den. Het blijkt ,dat de ontspanningsfunctie
veel meer dan de leerfunctie een rol speelt
bij hen die graag lezen. Ondervraagden die
niet zo graag lezen, noemen de leerfunctie
daarentegen iets vaker dan de ontspan-
ningsfunctie. Het is een aanwijzing dat
lezen om te leren bij een deel der bevol-
king ook iets te maken kan hebben met
een geringe leesrijpheid.

Interessant is de sterke betekenis die de
leerfunctie heeft in kerkelijk-protestantse
kring, vooral onder gereformeerden. Dit
wijst er op, dat deze behoefte ook zijn
wortels heeft in een normbesef ,dat in de
Calvinistische variant van de Protestants-
Christelijke lectuur zijn voedingsbodem
heeft.

De waardering voor het lezen blijkt vrij
sterk samen te hangen met een voor het
lezen gunstige gezinssfeer: waar de ove-
rige gezinsleden graag lezen leest men
eveneens graag, waar dit niet 't geval is
leest men minder graag. Slechts ruim een
kwart van het aantal ondervraagden is in
de jeugd door de ouders, grootouders of
andere familieleden aangemoedigd tot le-
zen, voornamelijk door zelf veel te lezen,
boeken cadeau te geven, aansporingen en
voorlezen. Deze aanmoedigingen kwamen
bij hen, die graag lezen, veel vaker voor
dan t>ij hen'," dié niet zo graag lezen. Het
feit, dat grote aantallen mensen zelden of
nooit een boek lezen, moet — behalve aan
niet gemakkelijk te veranderen persoon-
lijkheidskenmerken (geringe intelligentie
•en voorstellingsvermogen, temperament)
en aan het ontbreken van mogelijkheden
tot lezen "(geen boeken in onmiddellijk be-
reik, geen rust, geen tijd) — voor een
groot deel worden toegeschreven aan het
ontbreken van een positieve leesinstelling
in het gezin van oorsprong.

Ook van de houding van onderwijzers,
leraren en jeugdleiders gaat in de jeugd-
jaren een invloed uit op de waardering
voor het lezen later. Deze invloed vond
vooral plaats in de vorm van 't meegeven
van boeken en het voorlezen op school. Een
factor die het lezen stimuleert kan OOK de
mate zijn, waarin boeken gesprekstof vor-
men. Ongeveer de helft van het aantal on-
dervraagden spreekt wel eens over boeken
met anderen. Kinderen aan lezen te wen-
nen acht men overwegend noodzakelijk,
zelfs als men zelf niet graag leest. Men
denkt dit vooral effectief te kunnen doen
door voorlezen, door boeken cadeau te ge-
ven en door belangstelling te kweken.

Zowel een zeer omvangrijk boekenbezit
als het ontbreken van enig boekenbezit
zijn uitzonderingen. Slechts 10% der Ne-
derlanders van 18 jaar en ouder bezit geen
boeken .hetzij alleen, hetzij in gemeen-
schap met andere gezinsleden. Het gemid-
delde boekenbezit per persoon kan glo-
baal becijferd worden op ca. 35 boeken.
Dit komt overeen met een geschat totaal
gezinsbezit (van personen van 18 jaar en
ouder) in Nederland van ca. 250 miljoen
boeken. Het gemeenschappelijk boekenbe-
zit (met anderen in het gezin), waartoe
men toegang heeft, bedraagt gemiddeld ca.
85 boeken. Behalve met leeftijd hangt de
grootte van het gemeenschappelijk boe-
kenbezit vooral samen met miljeufactoren:
sociaal niveau en genoten opleiding.

Meer dan de helft der Nederlanders van
18 jaar en ouder bezit geen school- en
studieboeken. Het aantal bezitters van
boeken over liefhebberijen is vrij groot,
namelijk ca. 40 %. Gewoonlijk vormt dit

bezit een bescheiden onderdeel van het
totale boekenbezit.

Iets minder dan de helft van het aantal
ondervraagden heeft pocketboeken in be-
zit. In de jongere leeftijdsklassen is dit
veel meer, in de oudste leeftijdsklasse veel
minder. Het aandeel van de pocketboeken
in het totale boekenbezit komt anderzijds
zelden boven de 50% uit, behalve bij de
jongeren (tot ca. 30 jaar).

De meest genoemde voordelen van een
eigen boekenbezit (keuze van de belang-
rijkste twee uit zes mogelijkheden) zijn,
dat men er daardoor gauwer toekomt iets
te herlezen of na te slaan en dat je daar-
door je eigen leestempo kunt volgen. Dit
kan men de individuele functies noemen.
Ieder afzonderlijk minder vaak genoemd
maar gezamenlijk de tweede plaats inne-
mend, zijn de sociale functies van het boe-
kènbezit: men komt gemakkelijker tot een
gesprek, tot een prettig contact met vrien-
den. Daarna volgt de decoratieve functie:
het maakt de kamer zo gezellig. En ten-
slotte de weinig gekozen demonstratieve
functie: iedere bezoeker ziet meteen waar
je je voor interesseert aan de boeken in
de kast.

In 1960 kocht minder dan de helft van
het aantal ondervraagden een of meer boe-
ken; gemiddeld per persoon (niet-kopers
medegerekend) 2,3 a 3,5 boeken in 1960.
Het aantal personen van 18 jaar en ouder
in de bevolking kan voor 1960 gemiddeld
op ca. 7,5 miljoen worden gesteld. Het aan-
tal boeken dat deze bevolkingsgroep in
1960 heeft gekocht kan op grond hiervan
geraamd worden op 17V4 a 26 miljoen.
Ruim twee derde v.an het aantal onder-
vraagden (21 jaar en ouder) kocht in 1960
geen boeken voor zichzelf; 70% kocht geen
boeken voor anderen. Gemiddeld genomen
.koopt men meer boeken voor zichzelf dan
"voor anderen.

Onsreveer twee derde der in 1960 aoor
de bevolking van 18 jaar en ouder gekochte
boeken was belletristisch van aard. Een
groot deel van deze belletrie had een nor-
maal doorsnee-karakter, een nauwelijks
kleiner gedeelte was van „licht" gehalte
of was geschreven voor de jeugd. MindèV
dan 10% van alle aankopen, een achtste
van alle gekochte boeken met een fictie-
karakter, was uitgesproken literair. Onder
de niet-belletrische werken nemen boeken
over bepaalde liefhebberijen een belang-
rijke plaats in.

Als onderwerpen voor „gewoon" belle-
tristisch werk blijken vooral in trek: in de
historie, een oorlog- of een streek gesi-
tueerde romans en verhalen. In het ge-
kochte literaire werk komen godsdienstige
aspecten veelvuldig naar voren, evenals
onder naslagwerken. Hobbyboeken, voor
de jeugd geschreven belletrie en detective-
verhalen zijn eveneens belangrijke catego-
rieën.

Ruim een kwart van de door de volwas-
sen bevolking in 1960 gekochte boeken wa-
ren pocketboeken. Van de door de 18—20-
jarigen gekochte boeken was bijna de
helft een pocketuitgave. Het totale aantal
door de bevolking van 18 jaar en ouder
gekochte pocketboeken kan gesteld wor-
den op 29% van alle door deze bevolking
gekochte boeken of op 5V, a 7-Vj miljoen.
Ruim 60% van alle literaire boeken, door
volwassenen in '60 gekocht, waren pocket-
uitgaven. Pocketuitgaven blijken een rela-
tief groot aandeel te vormen van de aan-
kopen van jongeren (tot 40 jaar); dit geldt
alleen voor belletristische uitgaven. Slechts
4% van alle in 1960 gekochte boeken was
gesteld in een andere taal dan de Neder-
landse.

De ondervraagden zijn vrijwel unaniem
in hun positieve waardering van het boek
als geschenk, meestal in tamelijk emo-
tionele bewoordingen (mooi, prachtig ,leuk,
enz.). De motiveringen voor deze positieve
waardering accentueren meestal' het leer-
zame, nuttige of het waardevolle van het
boek. Andere ondervraagden noemen het

„Het maakt de kamer eo gezellig"

ontspanning en rust gevende of gezellige
van een boek als reden.

Eerder bleek, dat het pocketboek. rela-
tief vaker geschenkartikel is dan andere
boeken. Toch vindt een vrij groot gedeelte
van de ondervraagden — een kwart —
het pocketboek in het algemeen geen leuk
cadeau, slechts de helft is zonder voorbe-
houd van mening, dat het pocketboek wel
een leuk geschenk is. De bezwaren tegen
het pocketboek hangen samen met de as-
sociaties, die het voor velen heeft met
„lichte roman" en met „te kleine letters".
Het kan daarom vaak nog niet gezien wor-
den als waardevol bezit. Wel aanvaardt
ook van deze categorie in de bevolking
een groot gedeelte het pocketboek als klein
geschenk. Hun houding jegens het pocket-
boek als geschenk heeft echter door deze
associaties iets tweeslachtigs. Bij de jon-
gere generaties is de waardering voor het
pocketboek, ook als geschenk, reeds veel
meer eenstemmig positief.

Een kwart van het aantal ondervraag-
den leent boeken uit een bibliotheek, bijna
een derde leent wel eens van vrienden,
meer dan de helft leent nooit boeken. De
openbare bibliotheek wordt door meer on-
dervraagden benut dan de winkelbiblio-
theek of de overige (meest vereniging-)
bibliotheken. De frequentie waarmee men
zegt te lezen, komt overeen met een ge-
middelde van ca. 1,8 boek per maand per
volwassen ondervraagde.

Tussen lenen en kopen bestaat een po-
sitieve samenhang: wie veel boeken leent,
koopt ook veel. De reden voor deze samen-
hang is evident: zowel kopen als lenen van
boeken doet men onder invloed van een-
zelfde leesbehoefte. Overwegend kent men
aan een geleend'boek minder waarde toe
dan aan een gekocht boek. De drang om
zelf boeken te bezitten wordt dus bij een
meerderheid der bevolking niet geremd
door het idee dat men even goed kan lenen.
In hoge mate leent men de boeken die
men ook zou willen kopen als men het
geld er voor kon of zou willen missen:
„gewone" (historische, streek- e.d.) ro-
mans, studie- en hobbyboeken en boeken
over andere landen. Daarnaast leent men
(vooral bij winkelbibliotheken) lichte bel-
letrie.

Ruim een derde der volwassen onder-
vraagden heeft thuis een televisietoestel.
De samenstelling van deze groep naar per-
soonlijke en gezinskenmerken wijkt be-
trekkelijk weinig af van die van de rest
van de bevolking. Televisiebezitters lezen
iets minder graag dan anderen, maar het
verschil tussen beide percentages (57% en
61%) is zeer gering. Zij die een televisier
toestel bezitten, kochten in 1960 niet meer
en niet minder bop.tom. dan anderen, noch.
voor zichzelf, noch voor een ander. Uit de-
ze cijfers blijkt dus niet, dat televisie eni-
ge invloed heeft op het aantal boekaanko-

„Dat is een boekenspeurder, mevrouw"

pen, hetzij in negatieve hetzij in positieve
richting.

De waarderingen voor televisie zijn in de
bevolking nogal verdeeld. Slechts 40% van
alle ondervraagden heeft een positieve
waardering en slechts 60% van de bezit-
ters van een televisietoestel. Men legt in
deze positieve uitlatingen vooral de nadruk
op de kenmerken van televisie als fasci-
nerend kijkspel en minder vaak op 't feit,
dat het gebodene interessant of leerzaam
is. De bezwaren die mensen met een nega-
tieve waardering blijken te hebben, heb-
ben dan ook vooral betrekking op het ge-
brek aan waarde van de televisieprogram-
ma's, bij de toestelbezitters ook op het
vermoeiende van het kijken er naar. Boe-
ken lezen is voor veel meer mensen met
leerzaam en waardevol geassocieerd dan
televisie. Dit geldt zowel voor bezitters
als niet-bezitters van een televisietoestel.
Negatieve waarderingen komen hier vrij-
wel niet voor.

HIER STAAT UW BRIEF

Mijnheer de redakteur,

Naar aanleiding van mijn oproep en het
stukje „Herinneringen aan 1961" m uw
courant van de vorige week inzake net
duinterrein Zuid, bereikten mij verschillen-
de brieven van inwoners, die buiten de
door mij getrokken grens wonen en die het
betreuren niet mee te mogen protesteren.

Natuurlijk zijn protesten van alle inwo-
ners zeer welkom en zal ik gaarne alle
protesten — speciaal die van de zuidelijke
randbewoners — gaarne ontvangen.

Met de meeste hoogachting,
M. BOISSEVAIN,

Gort van der Lindenstraat 2 flat 20

EIGEN FABRIKAAT
boekt succes in de lucht

Sinds de eerste Friendship vliegtuigen de 19e november, nauwelijks drie jaar gele-
den, aan de Ierse luchtvaartmaatschappij Air Lingus werden afgeleverd, is het de
Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabr. Fokker met dit na-oorlogse verkeersvlieg-
tuig bepaald voor de wind gegaan. Niet minder dan 66 verschillende maatschap-
pijen — luchtvaartmaatschappijen en andere ondernemingen die er eigen vliegtuigen
op na houden — hebben tot nog toe in totaal ruim tweehonderd Friendships besteld,
waarvan er op dit ogenblik al ongeveer 160 in gebruik zijn.

In deze cijfers zijn ook de 87 door Fair-
child in Amerika in licentie gebouwde
Friendships begrepen, die daar onder de
naam van „Fairchild F-27" aan de man
worden gebracht.

Afrika schijnt als afzetgebied voor Fok-
ker belangrijk te worden. Van de zestien
Friendships die in het derde kwartaal van
dit jaar verkocht werden, zo lezen we in
Fokkers Friendship Bulletin, vonden er 13
bestemming in het „zwarte werelddeel".
Met de 3 Friendships die hier al eerder be-
steld werden, zullen binnenkort zestien
verkeersvliegtuigen van Nederlandse ma-
kelij in Afrika rondvliegen in dienst van
Sudan Airways die. er 3, East African Air-
ways eveneens 3, alsmede Nigerian Air-
ways en twee Portugese maatschappijen
met een zeer lange naam, die er respectie-
velijk vijf en nog eens vijf besteld hebben.

In Afrika, waar de afstanden groot en
de wegen schaars zijn, begint zich op vele
plaatsen een uitgestrekt regionaal lucht-
verkeersnet .te ontwikkelen, in aanvulling
op het reeds langer bestaande, maar nu
afbrokkelende Sabena Congonet en de gro-
te intercontinentale luchtdiensten. Zo zal
Sudan Airways, opgeleid en in het rechte
spoor gehouden door de Engelse British
United Airways, met de Friendship vanuit
Kartoem naar de omliggende steden vlie-
gen waaronder Cairo, Port Sudan en Aden.

Iets meer naar het zuiden opereert East
African Airways met basis in Nairobi, Ke-
nya. Een Engelse maatschappij, die met
Comet-4's naar Londen en Johannesburg
vliegt. Deze maatschappij zal de Frlend-
ship gebruiken ter vervangingen van het
oude materieel voor het landelijke lucht-
net, reikende zelfs tot Durban, Beira en
Aden!

Het grootste aantal Friendships — vijf
stuks met een optie op nog twee — gaat
naar Nigerian Airways met basis in Lagos.
Nigerian Airways' luchtnet strekt zich uit
over de Goudkust en de Ivoorkust tot aan
Dakar, en vervolgens het binnenland in,
tot Kano.

Behalve de genoemde maatschappijen
gaat ook de Portugese Divlsao Exploracao
dos Trans'portes Aéroes, standplaats Lou-
renco Marques in Mozambique, en de hier-
van losstaande afdeling in Angola aan de
Westkust, met Friendships vliegen. Bekij-

ken we de kaart van dit continent, dan
zien we dat behalve het noordelijke deel en
het uiterste zuidelijke, de Kaapkolonie,
vrijwel geheel Afrika door Friendships be-
vlogen zal worden. De Friendship-luchtlij-
nen zullen zich uitstrekken van Cairo tot
Durban en van Dakar tot Aden. Een zeer
groot gebied dat voor het overgrote deel
nog braak ligt voor de luchtvaart en dat
nu de kans heeft tot grotere ontwikkeling
te komen, en aldus voor het luchtverkeer
meer mogelijkheden schept.

De Friendship zelf is in de afgelopen
drie jaren al evenzeer met zijn tijd mee-
gegaan. Het maximum startgewlcht is
verhoogd, het aantal zitplaatsen is van 46
tot 52 gestegen, voor zover ingericht als
economie-klasse met lichte, weinig plaats
innemende en dus dichter bij elkaar
staande „high density" stoelen. Het vlieg-
bereik is vergroot tot ca. 2200 km. Met
toepassing van extra brandstoftanks onder
de vleugel kan dit zelfs ruim drieduizend
km worden, hoewel in dit geval de „nutti-
ge lading" wel vermindert. Ook de motoren
(Rolls-Royce R. Da. 6) werden in die tus-
sentijd verbeterd, zodat ze nu meer ver-
mogen ontwikkelen, terwijl enkele Friend-
ship-versies bovendien met een zwaardere
R. Da. 7 turbinemotor geleverd kunnen
worden. Op die wijze worden de vliegpres-
taties aanmerkelijk verbeterd wat bijvoor-
beeld tot gevolg heeft, dat het vliegtuig
met een grotere lading en met een kleinere
startlengte van hooggelegen vliegvelden
— zoals die in Afrika en Zuid-Amerika
worden aangetroffen — kan vertrekken.
Veelal is dit een belangrijk punt van over-
weging bij het aanschaffen van nieuwe
vliegtuigen.

Met dit al is de Fokkerfabriek, wat de

Sedert 1849
Bankstellen show

b.] BOOT
meubelen

GIERSTRAAT 52-54-56
HAARLEM

De grootste speciaalzaak in meubelen

produktie betreft, het „break even point",
geschat op ca. 115 stuks, voorbij. Met an-
dere woorden de ontwikkelingskosten zijn
er uit en de fabriek gaat nu per afgele-
verd vliegtuig, behoorlijk verdienen. Zag
men de „Friendship" oorspronkelijk slechts
als een werkverschaffingsobject, noodza-
lijk om het hiaat in de miltaire produktie
te overbruggen en het geschoolde personeel
niet te verliezen, achteraf bekeken kan
men het Friendship-project een succes
noemen, temeer omdat het vliegtuig in z'n
tegenwoordige vorm en in de gecombineer-
de passagier- en vrachtuitvoering — de
z.g. Combiplane — nog steeds zeer goede
verkoopkansen heeft. Nieuwe orders ko-
men geregeld binnen en. het is niet uitgc-
sloten dat het totaal — 207 stuks, waar-
van 120 Fokker Friendships en 87 Fair-
child F-27 — nog aanzienlijk zal worden
overschreden. Fairchild is tegen de ver-
wachting in met zijn 87 verkochte vlieg-
tuigen achter gebleven. Maar ook in Amo-
rika houdt men er rekening mee dat de
F-27 in zijn nieuwste uitvoeringen, een
groter afzetgebied zal vinden.

Tenslotte heeft de Fokkerfabriek bij de
ontwikkeling van dit eerste na-oorlogse
verkeersvliegtuig een schat van ervaring
opgedaan, die in de toekomst, als do bouw
van grotere Fokker-verkeersvliegtuigen
aan de orde komt, van zeer groot belang
zijn. Er is immers een hemelsbreed ver-
schil tussen de huidige F-27 Friendship en
de vooroorlogse Fokker verkecrsvliegtui-
gen!

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

Expositie in Haarlem
Vanaf zondag 10 december a.s. tot donder-
dag 5 januari 1962 zal in „De Ark", Nw
Heiligland te Haarlem, een expositie • wor-
den gehouden van schilderijen en aqua-
rellen van de voorganger van Hervorm-
de Gemeente in Zandvoort, ds. R. H.
Oldeman.

De tentoonstelling zal worden geopend
door dr. W. E. Ulrici uit Aerdenhout. De
expositie zal dagelijks te bezichtigen zijn
van 9—17 uur.

Watergetijden
l.w.h.w.

december
10 4.53 0.30

5.35 1.—
6.19 1.30
7.11 2.30
8.08 3.30
9.13 4.30

h.w. l.w.

11
12
13
14
15
16 10.29 6.-

17.06 13.—
17.51 13.30
18.41 14.—
19.37 15.—
20.39 16.—
21.51 17.—
23.08 18.30

Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
9.00-15.00
9.30-15.30

10.30-16.30
11.00-17.30
12.00-18.30
13.00-20.00
14.30-21.00
Mije KCzn



Brochure neemt stelling
" ' [ tttegen redeloze angst

Onlangs verscheen van de hand van dr. Van Duinen,-een brochure, getiteld „Kan-
ker een probleem?", samengesteld onder auspiciën van de Voorlichtingscommissie
van de Landelijke Organisatie voor de Kankerbestrijding. Deze uitgave werd fi-
nanciecl mogelijk gemaakt door de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds.

De inhoud van deze brochure is belangwekkend, omdat hierin o.m. duidelijk
stelling wordt genomen tegen de redeloze angst van de mens voor alleen al het
woord kanker.
Het is helaas niet zo, dat, zoals sommige sensationale krantenkoppen ons graag
zouden willen, doen geloven, het geheim van de kanker al ontdekt zou zijn. Men
hoort er na zo'n eerste berichtgeving nooit meer iets van of vindt enige tijd later
weer een nieuwe sensatiekop over dit onderwerp.

Helaas wekken dit soort publicaties een
hoop op genezing, die de patiënten straks
toch weer zullen moeten laten varen. De
bittere ontgoocheling en het leed dat deze
publicaties teweeg brengen is met geen
pen te beschrijven.
Een geheel andere zijde van dit probleem
is, dat men uit deze elkaar opvolgende
sensatieberichten, die op niets uitlopen, de
indruk moet krijgen, dat men met 't kan-
kervraagstuk nog niet veel verder is ge-
komen. Dit zou het grote publiek overi-
gens ten onrechte 'kopschuw' kunnen ma-
ken. Voeg daarbij het feit, dat het woord
kanker op zichzelf al met de nodige om-
zichtigheid en angst wordt uitgesproken,
dan raken wij nog verder af van het doel
dat wij zouden willen bereiken: het wég-
nemen van de redeloze angst voor deze
ziekte. Een ziekte die tot nu toe in Ne-
derland volgens de leek bij voorbaat —
doch volkomen ten onrechte —• als onge-
neselijk wordt bestempeld.

Er worden echter wel degelijk vorderin-
gea gemaakt om de ziekte te bestrijden,
getuige het feit dat alleen al in Amerika
ruim een miljoen mensen genezen zijn van
kanker. Is de wetenschap in Amerika dan
al verder voortgeschreden dan in Neder-
land? Neen, Nederland staat daarbij
geenszins ten achter, maar de instelling
van het Amerikaanse publiek t.o.v. kan-
ker is een geheel andere dan nier te lan-
de. Men durft er daar vrijuit over te spre-
ken! Toch zouden deze Amerikaanse cij-
fers eigenlijk al in staat moeten zijn, de
nuchtere beschouwer het redeloze van de
angst voor kanker te doen inzien. Maar
tot dit punt is het Nederlandse publiek
helaas nog niet gekomen.

En dan te bedenken, dat het nog niet zo
lang geleden is, dat men uit angst voor
het woord tuberculose dit maar afkortte
tot t.b.c. Thans spreekt iedereen openlijk
over tuberculose, omdat het sterftepercen-
tage is gereduceerd tot een betrekkelijk
klein percentage. Dat weet iedereen! Op
dit ogenblik moet men helaas nog consta-
teren, dat de angst voor kanker op zich-
zelf al een ziekte is, die erger dreigt te
worden dan de ziekte zelf. Is dat redelijk?

„Ja" zegt het grote publiek, „want de
ziekte neemt toch maar in omvang toe".
Is dat waar?

Inderdaad komt kanker als doodsoor-
zaak op de tweede plaats in de statistiek.
Dus toch ?

Trek geen overhaaste conclusies en be-
denk dat door verfijning van de diagno-
se .kanker steeds meer als doodsoorzaak
kan worden vastgesteld.

Bovendien is hier nog een geheel andere
factor in het spel. De bevolking van Ne-
derland is de afgelopen halve eeuw name-
lijk geweldig toegenomen en de gemiddel-
de leeftijd van de Nederlanders wordt
steeds hoger. Een vergelijking tussen 1850
en 1950 leert, dat in 1850 het gemiddelde
aantal te verwachten levensjaren voor de
pasgeboren jongen 36,2 jaar was, voor een
pasgeboren meisje 38,5 jaar. Deze te ver-
wachten leeftijd in '50 zijn. resp. 70,6 en
72,9 jaar. Deze stijging van de gemid-

delde leeftijd is enerzijds te danken aan
de vooruitgang der sociale omstandighe-
den (hogere levensstandaard), anderzijds
aan de vooruitgang op hygiënisch gebied
(riolering, vuilverwijdering, waterleiding)
etc. Voorts ontwikkelde de preventieve ge-
neeskunde — het voorkomen van ziekten
dus — zich tot een ongekend hoge trap.
Ook de voortschrijding der curatieve ge-
neeskunde (penicilline, bloedtransfusie,
long- en hartchirurgie) heeft tot die ver-
hoging van de gemiddelde leeftijd een be-
langrijke bijdrage geleverd.

Door het steeds hoger worden van de
gemiddelde leeftijd, wordt het aantal kan-
kergevallen ongunstig beïnvloed. Immers,
het is een ziekte, die voornamelijk begint
op middelbare leeftijd en het meest voor-
komt op oudere leeftijd. En juist deze
hoogste leeftijdsgroepen nu zijn, zoals hier
boven bleek, de laatste jaren aanmerkelijk
toegenomen.

Zoals gezegd, kan door verfijning van
de diagnostiek kanker beter dan vroeger
als doodsoorzaak worden vastgesteld.
M.a.w. vroeger overleden ook mensen aan
kanker, zonder dat dit medisch als oor-
zaak kon worden aangetoond. Dit bete-
kent geenszins dat door de perfectionering
van het onderzoek en ten gevolge van het
daardoor veelvuldige ontdekken van kan-
ker, de ziekte aan de winnende hand zou
zijn. Integendeel, want er kan ook veel
meer dan vroeger met succes worden in-
gegrepen. Reeds thans kan worden ge-
steld, dat de kankersterfte voor vrouwen
aan het afnemen is, terwijl deze sterfte
bij mannen blijft schommesen, om een ge-
middelde van 88 per 100.000 inwoners per
jaar. En dat terwijl de gemiddelde leeftijd
van de bevolking nog steeds stijgt. Toch
blijft het een feit, dat kanker in ons den-
ken en in onze gesprekken zo'n grote
plaats inneemt en zo'n ongunstige beteke-
nis heeft gekregen.

Waarom accepteren wij in het aigemeen

dan wel en veel gemakkelijker de dood ten
gevolge van hartverlamming ? En wat zegt
U het woord • griep ? Niemand denkt aan
de duizenden doden per jaar die dat on-
schuldige griepje tengevolge van compli-
caties op zijn naam heeft staan.

Kanker biijft' echter 'het merkbeeld dra-
gen van een" slepend, pijnlijk en langdurig
ziekteproces waar onherroepelijk de dood
op moet volgen. Is dat merkbeeld echter
juist?

Het antwoord kan een krachtig „neen"
zijn. Maar velen zullen dit moeilijk kun-
nen geloven. Waarom? Wel zolang de
vrees voor de ziekte blijft bestaan, zullen
vele doktoren zich er wel voor wachten
hun patiënt te vertellen dat hij kanker
heeft, ook al is die van betrekkelijk on-
schuldige aard. Het is waar, dat ook in
Nederland gelukkig • duizenden genezen
kankerpatiënten rondlopen, maar zij we-
ten dit veelal niet, omdat zij niet eens
wisten dat zij aan die „verschrikkelijke
ziekte" hebben geleden.

Bedenk, dat de genezingskansen veel en
veel groter zijn voor hen, die zich vroeg-
tijdig voor een nader onderzoek melden.
Helaas weerhoudt de angst, die toch met
recht redeloos mag worden genoemd, ve-
len van een 20 vroeg mogelijk onderzoek.
Daarom dreigt die angst een groter ge-
vaar te worden dan de ziekte zelf.

Maak het Uzelf en Uw arts niet moei-
lijker door te veel en veel te laat te laten
onderzoeken, indien U meent, dat-het kan-
ker zou kunnen zijn. Veelal blijkt dan, dat
U gelukkig mis was in Uw lekendiagnose.
Niettemin is het verstandig vroeg te
komen.

Wees er van overtuigd, dat er overal in
Nederland — en niet in de laatste plaats
in dertien speciale centra — onafgebroken
wordt gevochten tegen deze ziekte. Ook U
kunt daarbij helpen, door allereerst die
angst te laten varen.

Laat U hierbij op weg helpen door
lezing van de in de aanhef van dit artikel
genoemde brochure, die tegen betaling van
30 cent verkrijgbaar is bij het Bureau
Voorlichting van de .Landelijke Organisa-
tie voor de Kankerbestrijding, de Lairesse-
straat 33, Amsterdam-Z. telef. 020-735574
en bij de Ver. tot Steun aan het K.W.F.,
Koninginneweg 28, Amsterdam-Z., telef.
020-726000.

ID. AUKEMA
v/h Chefkapper M.S „Oranje"

HAUTE COIFFURE

Permanent „Océan"
een soepele golving voor èle nieuwe lijn „ESPACE"

J. H. AUKEMA-ELFFERS
Schoonheidsspecialiste

APARTE! VSALONHUIDPREPARATEN SANS SOUCIS
behandeling volgens afspraak
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EEN SOCIALE ATLAS
over en voor Noordholland

In zeven gemeenten in Noordholland (Schellinkhout, Oudendijk, Beets, Zuid- en
Noord-Schermer, Graft, De Rijp en Barsingerhorn) is liet aantal inwoners in de af-
gelopen honderd jaar afgenomen. Dit aantal is nog gering in vergelijking met Zee-
land, dat 21 gemeenten telt waar de bevolking in de afgelopen eeuw is afgenomen.
Van een gelijkmatige ontwikkeling van de gemeenten in Noordholland kan niet wor-
den gesproken, want niet minder dan 86 van de 119 gemeenten liggen onder het
provinciale toenemingspercentage van 297. Wist u dat Bloemendaal het kleinste ge-
boorteoverschot heeft en dat in deze gemeente het grootste „vrouwenoverschot" is?

Deze gegevens zijn te vinden in het eerste
deel, gewijd aan de bevolking, van de So-
ciale Atlas Noordholland welke de Stich-
ting Noordholland Provinciaal Opbouwor-
gaan te Haarlem heeft uitgegeven. Er vol-
gen nog meer delen, over het onderwijs,
de kerkelijke en politieke situatie, de be-
roepsverschuivingen en de aanwezige ac-
commodatie op sociaal en cultureel terrein.

aan, 1961
Nog steeds schrijven zorgt voor bescherming, straatverlichting,
we 1995. De oude man riolering, economisch zwakken, schept' be-
had aijn verhaal beëin- tere mogelijkheden voor handel, industrie
digd. Hij greep naar de en middenstand, enz. ens.
tabakssak, die naast Dat is heel wat, nietwaar. Maar het is
hem in de vensterbank dan ook alles. Want steeds vergeten se
lag en begon bedacht- één ding: de plicht om de mensen een
zaam zijn pijp te stop- ruimte te verschaffen waarin ze kunnen

pen. De kleinzoom had bewegingloos ge- leven, de plicht om aan de esthetische of
liusterd. Toen barstte hij los: „Hoe be- culturele behoeften onder de mensen te

voldoen. En het is altijd een minderheid,
die genoeg zelfrespect en medeverant-
ivoordelijkheid heeft om de autoriteiten te

de ivijzen op dat tekort.

staat, hoe bestaat het!"
Verbaasd keek de oude man op.
„Wat m'n jongen f"
„Dat, wat u net vertelde", ging

kleinzoon haastig verder, „dat gebeurt nou Maar democratie is het recht van de
weet- met die paar duinen die Zandvoort meerderheid. Helaas, soms helaas, is de
nog scheiden van Noordwijk". democratie een ongelukkig iets.

„O, maar daar verbaas ik me helemaal Weet je hoe de autoriteit z'n geweten
niet over. De mensen veranderen nog wel sust? Hij verleent subsidies voor velerlei
eens met de tijd, maar autoriteiten nooit!" „culturele" doeleinden. Op slch heel juist!

„Hè, grootvader, als u doorgaat heb je De- fout echter is, dat sijn verantwoorde-
een syllogisme met de conclusie dat auto- lijkheid nu niet verder gaat dan wat getal-
riteiten geen mensen zijn!" Jen op de begroting, een gebaar dat niet

Ze lachten er samen om, een beetje meer betekent dan een hamerslag.
h&rd omdat het hen schokte. Toen al wachtten ze ieder jaar op een

„Och", verbeterde de oudf. man, „zo erg groter, ruimer gebaar, dat blijk KOU ge-oen
is het nou ook weer niet. Maar ik heb van meer inzicht.
het altijd jammer gevonden, dat — buiten En als ik je goed begrijp, jongen, wacht
de andere, goede, kwaliteiten om, versta jij nu ook al.
me goed — de nederlandse autoriteiten Leg je er bij neer, jongen, leg je er bij
geen wezenlijk fond hebben. Als je de dek- neer. De strijd put je uit",
scl optilt, kijk je meteen al op een ge- „Nooit", zei de kleinzoon. „Dag groot-
ponste bodem. vader!"

Hun mensbeschouwing gaat buiten de De oude man zat bij het raam, alleen, en
mens om. De gemeentelijke autoriteit bijv. hij glimlachte.

De directeur der stichting, de heer C.
Lijnzaad, vertelt in een artikel over: ver-
antwoording en program, dat gevraagd is
meer actueel inzicht in de problematiek
van Noordholland te verschaffen dan
waarover men tot op heden beschikte.
Door de uitgave van een sociale atlas wil
men een bijdrage leveren ter bevordering
van het noodzakelijk geachte inzicht.

Voor het eerste deel dat thans versche-
nen is (men hoopt dat dejvijf delen in vier
jaar gereed zullen zijn) is als onderwerp
gekozen: bevolking, haar groei, spreiding
en samenstelling. De voorzitter der stich-
ting en Commissaris der Koningin, dr. M.
J. Prinsen, schreef een inleidend woord en
prof. dr. E. E.' Hofstee een woord vooraf.
Deze merkt o.m. op dat de Stichting
Noordholland de atlas slechts ziet als een
materiaalverzameling en zij heeft haar
werk geen wetenschappelijke pretentie
meegegeven. Behalve de bestuurder zal
niet alleen de burger van Noordholland,
die in-wel en wee van eigen gewest ge-
interesseerd is, maar ook de sociaal-weten-
schappelijke onderzoeker er met veel ple-
zier in grasduinen. De problemen springen
hem uit de kaarten als 't ware tegemoet
en vooral door onderling vergelijken van
de verschillende cartogrammen zullen mo-
gelijke verklaringen zich aan hem opdrin-
gen, aldus schrijft prof. Hofstee.

Wat de samenstelling van het eerste deel
betreft zij meegedeeld, dat het beelden
geeft van de af- en toename van de bc-
volking en de verscheidene delen der pro-
vincie en van de opbouw der bevolking
naar gemeente en streek. Daardoor krijgt
men meer inzicht in de problemen uie zich
op grond van de veranderingen in de oe-
volking en haar samenstelling voordoen.
De atlas omvat 16 kaarten in kleuren,
over de toename en afname der bevolking,
over het migratie-overschot en over het
geboorte-overschot. Wat de leeftijdsop-
bouw betreft wordt aandacht besteed aan
de groepen O tot en met 14-jarigen, 25 tot
en met 49-jarigen en aan de 65-jarigen en
ouder. Ook wordt een kaart gewijd aan
het aantal vrouwen in de provincie.

De heer Lijnzaad deelt nog mee, dat het
grondmateriaal voornamelijk berust op ge-
gevens waarover het Centraal Bureau voor
de Statistiek beschikt.

K.J.C. Zandvoort \£
J.l. woensdag speelde KJC Zandvoort 'de
achtste ronde voor het clubkampioensenap.
De uitslagen luiden: 1. T. Veen; 2. J. Nijs;
3. Geusebroek; 4. C. Terol. ,

Zandvoortmeeuwen - --- - •
Uitslagen .woensdag %9 november: «>' '

Zandv.m. pupillen b-Geel Wit a a'fe.
TYBB pupillen c-Zandvoortm. c afg.
Zandv.m. pupillen d-TZB a 0-0

Alle voor zaterdag 2 en zondag 3 decem-
ber j.l. vastgestelde wedstrijden gingen
wegens terreinafkeuring niet door. <L„ ,
Programma zaterdag 9 december: ~

Zandvoortm.-Kinheim 14.30:u.
6 DDS-Zandvoortm. 2 14.30'u.

13 Zandvoortm. 3-WRA 14.30'u.
61 Bloemendaal adsp. c-Zandv.m. b 15,u.
66 Haarlem adsp. e-Zandvoortm. c 15"u.
71 Zandvoortm. d-EHS b 14 u.
79 Hillegom adsp. d-Zandvoortm. e 15 u.
86 RCH adsp. g-Zandvoortm. f is!u.

118 Zandv.m. pupillen a-Kenn.land a 14jU.
Programma zondag 10 december:

JSV-Zandvoortmeeuwen 14.30 .̂
Zandvoortm. 2-West Frisia 2 14.30, u.

26 Zandvoortm. 3-RCH 5 9.45 u.
31 NAS 2-Zandvoortm. 4 12 u.
40 Zandvoortm. 5-Nw Vennep 2 12.30 u.
86 TYBB 8-Zandvoortm. 7 12 u.

(Terrein Schalkwijk) T
95 HFC 12-Zandvoortm. 8 9.45 u.

108 DSS a jun. Zandvoortm. a 14 u.
117 Zandvoortm. jun. b-RCH b 9.45 u.
128 Hillegom jun. b-Zandvoortm. c 9.45 u.
146 Zandvoortm. jun. d-Haarlem e 9.45 u.
Programma woensdag 13 december:

Zandv.m. pupillen c-Zandv.m. b 15 u.

OPSTELLING ZANDVOORTMEEUWEN
In de ontmoeting van a.s. zondag tegen

J.S.V. komt, het eerste elftal van Zand-
voortmeeuwen in de volgende opstelling
uit: Ter Wolbeek; Stokman en Water;
Bruijnzeel, Stobbelaar en Kerkman;
Swart, Koper, Visser, Keiler en Ooster-
baan.

Reserves: Jongsma, Zwemmer en Schui-
ten.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zondag 10 december:
17 TZB-VVD 14.30 u.
85 TZB 3-Ripperda 9 12 u.
94 EDO 9-TZB 4 12u'.

103 TZB 5-HBC 9 12 u.
122 TYBB jun. d-TZB a . 12 u.
Programma woensdag 13 december:

TYBB pupillen b-TZB a 15 u.

Zandvoortse Korfbalclub
A.s. zaterdag speelt Zandvoort adsp. te-
gen Aurora c op het terrein Prinsenlaan
in Haarlem-Noord.

Zandvoortse Schaakclub
Met nog drie ronden te spelen van de com-
petitie om de wisselbeker zijn de kansheb-
taers naar voren gekomen. Toch is de be-
slissing nog lang niet gevallen.

In groep A hebben Nielsen en Gerrits-
ma de beste papieren met 7i/„ uit 10 en
Qll„ uit 10 en een afgebroken "partij.

In groep B staat Janssen met ?'/•• uit 9
aan de kop, terwijl de Bruin in groep C
met 7 uit 8 en een afgebroken partij de
kans nog in eigen hand heeft voor de be-
ker..- . . s-1--; - >

In groep ^D heeft Coenraad 5'/» uit 8.
De heer Wessel 4i/2 uit 10 wedstrijden.

Zandvoortse Bridgeclub
Woensdag 13 december a.s. speelt Z.K.C,
een thuiswedstrijd tegen de Bridgeclub
„Professorenwijk" uit Leiden.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgd, staan achter de naam van het schip
vermeld.
Ver. Staten van Amerika: ss „United Sta-

tes", 12 dee. ,'
ss „Noordam", 14 dec.

Argentinië: nis „Alhena", 10 dec., en
ss „Louis Lumière", 13 dec. f

Australië: ms „Trafalgar", 12 dec.
Brazilië: ms „Alhena", 10 dec.; ms „Cap

San", 12 dec. en ms „Cap San Nico-
las"; ms „Louis Lumière", 13 dec.

Brits Oost-Afrika: ss „Europa", 14 dec.
Canada: ss „United States", 12 'dec.

ms „Pres. Casimir", 14 dec. '
Chili: ts „Isarstein", 14 dec.
Indonesië: ss „Antilochus", 12 dec.
Ned. Nw. Guinea: ss ..Pvrrhus". 11 dec.
Suriname: ms „Ladon", 13 dec.
Unie van Zuid-Afrika en Z.W.-Afrika:

ms „Athlone Castle", 10 dec.; ss „Alm-
dijk", 12 dec. en ms „South African
Seafarer", 14 dec.

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

Mensen en zaken
Toch bestaat hij...

Het is goed, dat er een Sint Nicolaas be-
staat, die in deze tijd van het jaar de
hardheid van het leven een- moment ver-
zacht. (Wat ,de verhouding Sint Nicolaas—
maatschappij betreft, is er niet ,veel ver-
anderd, vergeleken, bij vroeger.

Veertig jaar geleden werden de vaders
en moeders van nu ook. geconfronteerd
met de goed belonende en het kwaad be-
straffende Sinterklaas, die de gave der
helderziendheid en de alwetendheid bezat.
En als hij zijn zwarte knecht tegen eind
november vooruit zond — het zogenaam-
de „kwartier maken" — dan huiverden de
kinderen. Ze vonden het deur-gebons en
het dof gebrom op onverwachte plaatsen
zeer griezelig ,maar voor geen • goud had-
den ze 't willen missen. En er waren altijd
wel „verlichte" geesten, die in hun om-
geving rondstrooiden dat Sinterklaas en
Zwarte Piet niet bestonden ,dat alle ca-
deautjes van vader en moeder kwamen
en dat oom Piet altijd met pepernoten
strooide. Deze jongens en. meisjes werden
tegen 5 december dan wel eens onzeker
van hun zaak, zij twijfelden opeens aan
de waarheid van hun eigen woorden en
als de alles-wetende. Sint Nicolaas dan
speciaal het woord tot hen richtte' en
vroeg of zij nu eens wilden herhalen wat
zij eergisteren nog tegen hun kleine huis-
genootjes hadden gezegd, kroop er iets
van wroeging naar hun keel en stamelden
ze dat 't niet zo bedoeld was!

Dit alles is nooit veranderd. Natuurlijk,
hij gaat met z'n tijd mee en hij mag dan
wat moderner zijn geworden in zijn op-
vattingen omtrent de keuze "van" z'n milde
gaven, van de andere kant houdt hij ook
van traditie: pepernoten, borstplaat en
suikergoed of marspein is er' altijd bij.
En dat zal in 2000 -nog zo zijn.

Waar het hem om te doen is, valt on-
middellijk op: Hij zorgt op onnavolgbare
wijze voor de minst bedeelden. En als hij
moet straffen, doet hij het met milde
hand. Zelden maakt hij gebruik van ge-
weid en het staat geenszins vast of het
in het verleden ooit is voorgekomen, dat
een stout kind in de zak mee naar Spanje
ging.

Nee, heel z'n wezen straalt goedheid en
vriendschap uit. Hij maakt de hardste
harten week als was en doet de nljdi-
gaards blozen van schaamte!

Daarom is het goed dat hij bestaat. Wie
dit ontkent, heeft nimmer de romantiek
in het leven op volle waarde geschat.

En wie in het nuchtere leven niet eens
op z'n tijd kan terugvallen op de glans
van de romantiek, is een beklagenswaar-
dig mens.

MOMUS

en reumatische pijnen
wrijft U eveneens weg met

Middag voor Kindervreugd
Het marionettentheater van Bert Brug-
man geeft a.s. zaterdag in Monopole^ voor
de kinderen 'van'- dg 'speeltuinvereniging
„Kindervreugd" een opvoering van „Torn
Poes en de wonderpillen'.

Bijeenkomst N.C.V.B.
Vrijdag 15 december a.s. organiseert de
Ned. Christenvrouwenbond een kerstwij-
dingsbijeenkomst in het jeugdhuis van de
Hervormde Kerk.

Burgerlijke Stand
l december-7 december
Geboren: Rene, zoon van C. van der
Klauw en G. Paap; Cornelis Xorstiaaan,
zoon van F. J. Draijer en E. Rietveld;
Hans Peter, zoon van M. Paber en H. van
der Eijk.

Ondertrouwd: Eduard Crietee en Hetty
Juanita Cabri; Friedhelm Dietrich Dölger
en Helena Petronella Visser; Gerardus
David Adriaan Schreuder en Ellen de
Muinck Keizer.

Gehuwd: Siegfried Koch en Cornelia
Laurier.

Overleden: Teunis Koper, oud 77 jaar,
gehuwd met Aagtje van der Werff.

Overleden buiten de gemeente: Annie
Jansen, oud 78 jaar; Nicolaas Jacobus De-
siré van Hanja, oud 82 jaar, gehuwd ge-
weest van Anna W. v. Werkhoven; Abr'a-
ham Dirk Snellens, oud 20 jaar, gehuwd
met Clasina A. Hommes.

Geboren buiten de gemeente: Iris Vero-
nica, dochter • van N. Boddé en E. van
Gelder; Elwin, zoon van C. J. Willems en
M. M. Koper; Alma Johanna, dochter van
F. Poots en A. J. R. Hogen Esch.

i

de n/euwe '/es z//n uit!

• nu in handige schuifdoos

nu met vitamine A + C



FAMELIEBERICHTEN

Voor de blijken van belangstelling be-
toond bij het overlijden van onze lieve
en zorgzame man, vader, behuwd- en
grootvader

HENDRIK KEESMAN
betuigen wij langs deze weg 'aan allen
onze welgemeende dank en wel in 't bij-
zonder de buurtgenoten.

Uit aller naam,
E. Keesman-Weber

Zandvoort, december 1961
Jan Steenstraat l

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
telefoon 2058

WIJKZUSTER:
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

APOTHEEK:
9 t.m. 15 december:
Zandvoortse Apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 10 december
Dierenarts dr. J.W.Baljet/dr.G.W.Tiecken

Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 10 december
2e Advent

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Jeugddienst in het Jeugdhuis:

19 uur: ds. A. J. Schneider, jeugdpredi-
kant te Amsterdam.

Jeugdkapel in het Jeugdhuis:
10.30 uur: spr. jhr. mr. A. P. de Savor-

nin Lohman.

NED. PROTESTANI'ENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 10 december

10.30 uur: ds. J. J. van Hille (rem.) uit
Amsterdam.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. S. M. A. Daalder, (d.g.)
uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 10 december
2e Advent

10 en 19 uur: dr. P. J. Richel van Heem-
stede.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen 'zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 12 december

15 uur: samenkomst in huize Pniël, Zui-
derstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist Den Haag

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudie zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal 4.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 10 dec., 9.45 uur, 298 m., radiotoe-
spraak door de heer P. N. Kruyswijk. On-
derwerp: Vreemd — Vijandig — Ver-
trouwd.

„NUR DIE", de werkelijk goede reclame-
kous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soor-
ten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

MANUFACTUREN
EN; BEDRIJFSKLEDING
Het van ouds bekende adres:

Fa. v.d. Veld-Schuiten
KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

Vergaderkalender dec.- jan. '62

11 december — Stichting culturele kring
't Helm, Het Ned. Kamerkoor o.l.v. Fe-
lix de Nobel

12, 13 en 14 december — Zandvoortse ope-
rette-vereniging, operette-uitvoering in
Monopole.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen
afd. Zandvoort, koffieuurtje bij Kiefer

13 december — Ouderavond 'Wilhelmina-
school.

15 dec. — Ned. Chr. Vrouwenbond, afd
Zandvoort, Kerstwijding, Jeugdhuis Her-
vormde Kerk.

15 december — begroetingsavond nieuwe
inwoners, Raadhuis.

15 dec. Ned. Ver. Huisv., afd. Zandvoort
Excursie naar het St. liobaklooster.

17 december — Hervormd kerkkoor, con-
cert, Hervormde Kerk.

18 december — Toneelvereniging „Wim
HUdering, toneeluitvoering, Zomerlust.

19 december — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, afd. Zandvoort, Zweedse kerstmid
dag, Gemeenschapshuig, j

21 december — Personeelsvereniging van
ambtenaren der gem. Zandvoort — kien
avond, Gemeenschapshuis.

5 jan. — Humanistisch Verbond, Gemeen
schap Zandvoort, Inl. over „Het' Boek
Job". •. •

12 jan. — Stichting Cult. Kring „'t Helm"
Toneelvoorstelling door „Ensemble".

20 jan. - • Zandv. Volksdansver., Volks
dansbal, Hotel C. Keur.

26 jan. — Ned. Chr. Vrouwenbond, afd
Zandvoort, Lezing; Jeugdhuis Herv. Kerk

O
Nieuwe Volkswagens
6 1 / 7 p.d. + 7 et p. km.

Ook Opeis Rekortl....'6l
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

Aangeb. te A'DAM, Bos en
lommerweg Ie et. bev. ka-

mer ensuite, zijsuite, zijk.,
keuk., douche en bergzol-
der, voor- en achterbalkon,
huur ƒ 81,10 p.m. Gevr.:
nette woning in Zandvoort.
Br. nr. 9501 bur. Z.Crt.

TE KOOP: groot en zeer
royaal H E R E N H U I S ,
ruim 800 m3, nieuwbouw
(6 jaar oud), gelegen op
eerste stand, op uniek punt
direct bij zee en centrum
dorp. Bev. ca 10 . kamers,
c.v. (oliestook) en garage.
Waarin momenteel hotel-
pension; zeer geschikt
/oor dokter, advocaat, za-
kenman of wederom als
aension. Direct leeg te
ianv. Koopsom ƒ 95.000,-.
Br. nr. 9503 bur. Z.Crt.
WIE MIST MUISGRIJZE
KATER m. witte poten en
borst. Aan komen lopen
dinsdagavond 4 december.
Inl. EHBO-post Van Len-
nepweg- 53/6, tel. 3225.

Te huur aangeboden:

Bedrijfsruimte
in centr. Inl. makelaar J.
H. Koning, Haltestraat 62-
Bakkerstraat
4020 en 2957.

1. Telefoon

C A'S T"O R, DE VOL-
AUTOMATISCHE WAS-
MACHINE, nu ook in huur
voor nog geen ƒ 50,- p.m.
met recht van koop.
W. SCHOUTEN, tel. 2525.

KOOP NU UW KOEL-
KAST. Reeds v.a. ƒ 4,45
p.w. worden uw wensen
werkelijkheid. Alleen 1ste
klas merken, 5 jaar gar.,
en een prima service.
W. SCHOUTEN, Hugo de
Grootstraat 19, tel. 2525.

Bent u van plan een nieu-
we HAARD te kopen?. De
nieuwste modellen staan
voor u klaar: Hoenson,
Inventa, Davo, Jaarsma,
Faber, Coleman enz. enz.
W. SCHOUTEN, Hugo de
Grootstraat 19, tel. 2525.

Gevraagd: CONVERSATIE-
LESSEN FRANS. Br. m.
°Pg. v. kosten nr. 9504
bur. Zandv. Courant.

GEVR. begin jan. HULP
op dinsdag- en -vrijdag-
morgen van 9—12 uur.
Teunisbloemlaan 22, Bent-
veld. Tel. 40257.

Wie heeft voor mij OUDE
DIVAN tegen vergoeding?
Br. nr. 9505 bur. Z. Crt.

KURTING T.V., 53 cm-
beeld i.g.st., in gebr. te
zien. Goedkoop af te halen.
Dr. Kuyperstr. 9, tel. 4030.

MEISJE b.z.a. voor hulp
1. huish. van 9-3 uur. Tel.
,3357.of br. nr. 9502 Z.Crt;.

Voor al uw
DAKLEKKAGES, Fa C. J.
Bakker, Wolstr. 2, Haarlem

MED. GEDIPLOMEERD

Pedicure
en Manicure
Mw A. M. v.d. Mije-Walet

Haarlemmerstraat 46
Telef. 3989 b.g.g. 4204

KERSTFEEST
en mooi zijn
hoort bij elkaar!

Geef vóór de feest-
•iagen eens extra aan-
aandacht aan uw
uiterlijk.
Mijn grote massage
(inclusief masker en
make-up) ƒ 7.-
Kleine massage ƒ 5.-
Graag vooraf tele-
fonische afspraak
(Telefoon 2179)
BEAUTY PARLOUR

Ans Nanninga
Kostverlorenstraat 64
Telefoon 2179

Erkende R utoxijschool „Zandvoort"
Tha 'beckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS
NIEUWE VOLKSWAGENS

inNieuw WesKBIotervaaift) Oim&RUINi

ADVOC AATvan eieren en brandewijn
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JKAlEUAUwS-I | BflJLPÏÏÏfrB l Î W^fl met-rijst-en saus "• •• s----- '-^-••'-•- «-• « * "> «««"»•voor iedere klant-
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Voor de stille armen
Deze maand mogen wij weer Kerstfeest

vieren. Daarbij gaan onze gedachten spe-
ciaal uit naar hen die het, ondanks het
feit dat ons land in welvarende omstan-
digheden verkeert, materieel moeilijk heb-
ben. Die medeburgers, die zich vaak op
voorbeeldige wijze met weinig middelen
in het leven trachten te handhaven en zich
ongaarne over hun leed bij anderen bekla-
gen. Helaas vallen zij — de z.g. „stille
armen" — niet altijd onder de officiële
sociale" voorzieningen.

Evenals in voorgaande jaren stelt ons
comité zich ook nu weer tot doel de nood
van deze categorie enigszins te lenigen en
hun 't ^ gevoel te geven, dat zij juist in deze
donkere tijd van het jaar toch niet worden
ve'rgeten. Wij zijn daarbij op uw finan-
ciële hulp aangewezen. De wijze waarop
in, voorgaande jaren door u op onze op-
roep werd gereageerd, doet ons vertrou-
wen dat ons verzoek om geldelijke bijdra-
gen aan ons comité over te maken weder-
om veel weerklank zal vinden,
i De kerstpakketten welke zullen bestaan
uit levensmiddelen zullen dit jaar door
verkenners van de Nederlandse Padvin-
ders en gidsen van het Nederlandse Pad-
vindstersgilde bij de „stille armen" wor-
den^bezorgd.

Uw bijdragen worden gaarne ingewacht
bij de heer J. A. B. van Pagée, Brederode-
straat 35 aan huis of op postrekening 9711
van de Twentsche Bank, met de vermel-
ding ten gunste van „de stille armen".

In de Zandvoortse bladen hopen wij ver-
antwoording te doen van de ontvangen be-
dragen.

Het Comité:
Mr. H. M. van Fenema, burgemeester
J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 3!
N. H. van Wijk, Dr. C. A. Gerkestr.54rd

Daar kunt u heen
MonopoZe

van „'t Helm".
Vrijdag 8 t.m. sondag 10 dec., 8 uur: film

„De schaduw"
Maandag 11 december, 20.15 uur: Het Ne-

derlands Kamerkoor onder auspiciën
Dinsdag 12 t.m. donderdag 14 dec., 8 uur.

Zandvoortse Operette Ver. met „De vo-
gelkoopman". '

Zondagmiddag 10 dec., 2.30 uur: film „Het
mysterie van de slangenhuid". > '

*
Stadsschouwburg, Haarlem '-
Zaterdag 9 dec., 8 uur Nederl. Comedie

met „Mijnheer gaat op jacht".
Zondag 10 dec., 8 uur: Ned. Comedie met

„De getatoueerde roos".
Maandag 11 dec., 8 uur Toneelgroep The-

ater met „Arturo Ui".

PIJVERDIEHSTE
(Gpvraagd iemand voor
'het bestellen te" Zand-

voort van de met reizigerstreinen
te Zandvoort/Station aangevoerde,

snel- en expresstukgoed'erenr
Gegadigden voor deze functie wordt
verzocht zich schriftelijk te wenden
tot onze Afdeling Handel ep Ver-
voer 31, Moreelsepark l, Utrecht.

De Directie.

VAN GEND& LOOS
HOOFDKANTOOR UTRECHT - TELEFOON IJM1 ,

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Buryer- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 05, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

ALLE SOORTEN BLOEMBOLLEN
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! ' Ziet onze etalage!

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

Heel 't gezin heeft
belangstelling
voor de
ZANDVOORTSE
COURANT

Profiteert van de
publiciteitswaardc
die daarin
gelegen is

De lezers van
ons blad weten
dat wonen in
Zandvoort
mede betekent:
de Zandvoortse
Courant lezen!

Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135

Voor de a.s. feestdagen:

Hors d'Oeuvre's
Zalmmayonnaise
Lobster en Crabmayonnaise
Russische Eieren
Huzarensalade's

IJSTAARTEN
Chipolata en andere puddingen
Gebr. Kippen
Croquettes, bitterballen enz.

Gelieve te bestellen vóór zaterdag 23 december 1961. TEL. 3713

Voor de komende feestdagen!
PHILIPS TELEVISIE, keus uit velerc modellen
43 cm beeld, klaar voor de toekomst,
uitgebreid met 2e kanaal ƒ 725,—

PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld v.a. ƒ 865,-

Wij regelen desgewenst, na persoonlijk
overleg, de betaling met u.

In samenwerking met PHILIPS NEDERLAND kunt u tijdens de feestdagen en de
maand december, gedurende enige dagen op proef in uw eigen huiskamer kijken
naar PHILIPS TELEVISIE. Vraagt bij ons inlichtingen!

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F -ss 'PTF'WÏSHT• JOL» Jt Jui ATÏ JTa.£%. JL
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534, Zandvoort

Oud-Zandvoort
Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj.W. R. de Haan en R. C. Hekker

Prijs ƒ 4,95
Verkrijgbaar bij: Boekhandel Bakels, Kerkstraat 31

Boekhandel Esvé, Grote Krocht 17
Boekh. Koper-Koreman, Tolweg 18

, ' Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15
Gertcnbachs Drukkerij, Achterweg
Boekhandel v. Petegem, Kerkstr. 28
Eerste Zandvoortse Papierhandel,
Haltestraat 12

Kocht U al een exemplaar?



TELEVISIE
WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914
Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Be-taling desgewenst In overleg

PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR Vakkundige en sneue

REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

GR&MOFOONPLATEN
Ruime collectie w.o. uitgebreid klassiek-, geestelijk-, kerst- en kinderrepertoire

UW LIEVELINGSMUZIEK IS ER OOK BIJ
DIVERSE TOPPERS UIT VOORRAAD LEVERBAAR
HARRY BELLAFONTE LANGSPEEL slechts ƒ 9,90

Televisie - Radio - Bandrecorders - Gramofoons
RADIO'S reeds vanaf ƒ 83,—
BANDRECORDERS vanaf ƒ 278,-

Banden, eorrespondentiebanden,
losse haspels, etc.

BOUWDOZEN
Pionier junior-serie vanaf... ƒ 13,15
Inbouwkastjes en aanvullingen

DRAAGBARE RADIO'S vanaf... ƒ 98,-
SCHEERAPPARATEN

Philishave 120 ƒ 42,-
Philishave 800 ƒ 75,—.

GRAMOFOONS vanaf ƒ 55,—
Dual, Philips, Garrard

MET VERSTERKER vanaf ƒ 99,50

VAN A M E R O N G E N
THORBECKESTRAAT 16, ZANDVOORT, TELEFOON 4203

erstman
arriveert ook dit jaar weer in Zandvoort
en natuurlijk bij de

Firma SCHU1LEHBURG
GROTE KROCHT 5—7, TELEFOON 2974

en wel op 20 december om half 3
Nadere bijzonderheden volgen.

W1TWERK ?
wij staan voor U klaar

TrJ *«.
Dr. Schaepmanstraat 16, Zandvoort
Telefoon 3Z45

Meester Schilder N.S.S.

ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

A.s. zaterdag

250 gr. heerlijke roomboter-
kerstkransjes f 1,25

250 gr. kerstkransjes f O,
Vergeet u vooral niet zaterdag weer zo'n

heerlijk krenten- of rozijnenbrood
bij onze verkopers te bestellen.

Goed en toch voordelig
het devies van Slagerij Burger

HALTESTRAAT 3 TELEFOON 2994

Vrijdag en zaterdag

gr.
750

750
gr-

ROSBIEF 3,78
, LENDE 3,78
' ENTRE COTE 3,78

STAARTSTUK 3,78
l LENDELAPPEN .... 3,78

\ Dooneeen
l R.UNDLAPPEN, héél
' mooi 2,88

J Magere
ƒ RUNDLAPPEN 3,68
f VARKENS-

FRIKANDO 3,88
\ Magere

> VARKENSLAPPEN 3,68

Lamsvlees
voor de fijne keuken

500 gram bout 2,65
500 gram magere lappen 2,45
500 gram karbonaden vanaf 1,78
500 gram goulach 1,90

Weekend-reclaxne
100 gram cervelaatworst en DQn
100 gram ham, samen OOI».

250 gram gekookte worst 0,70
Gelderse rookworst, heerlijk, QCn
eigen fabr., weegt 250 gr OU u.

200 gram vleessalade 0,78

VOOR GASTRONOMEN:
Gek. tong, gek. ontbijtspek, gek.
casseler rib, rauwe ham, bacon, Am.
corncd beaf, Hausmacher, Berliner,
Saks. smeerworst, Brunswijker.thee-
worst, boerenworst, gebr. rosbief,
gebr. frikando, enz. enz.

Maandag en dinsdag
250 gram bief stuk 1,65
3 slavinken 0,98
3 frikandellcn 0,98

woensdag en donderdag i
500 er. irehakt h/o 1,25
200 gram Saks 0,59

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort

Vitamine C tabl.
100 stulcs ƒ 0,65

1000 stuks ƒ 4,95
GROTE SORTERING
WARMWATERZ AKKEN \
Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

O G Slinger
' GEDIPL. OPTICIEN

POSTSTR 12 - TEL
ZHNDVOORT

m IIIIIH

KLEIJN voor AUTO'S

Keuze uit 50 auto's
Wisselende voorraad

Onse garantie: DRIE
MAANDEN RIJDEN
ZONDER KOSTEN!

Kleijn's Autobedrijf
ZANDVOORTSELAAN 351

(bij de Shell-pompen)
Bentveld telef. 02500-43068
Inruilen, financ., garantie

Dagelijks geopend

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte oj
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG
v/h J. J. van der Mije
KONINGSTRAAT 73
üandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoedeien
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY

• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES
Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

PHILIPS
GESCHENKENPARADE
Cadeaux
van blijvende waarde!

PHILIPS SCHEERAPPARAAT v.a. 42,-
tondeuze 7,50
strijkbout 34,50
radio-pionier 13,75
stroomstrijkijzer 57,50
ventilator kachel 72,50

Enige dagen gratis op proef.
Platenspeler op voet 65,—

Platenspeler m. versterker, speelklaar 148,-
Bandrecorder transistor 278,—
Radio, transistor, vanaf 98,—
RADIO, klein model vanaf 83,—
In verschillende kleuren.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen op zeer prettige wijze de be-
taling met u.
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT - Zandvoort
Kostverlorenstraat 7, tel. 02507-2534

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

SPECIALE WEBKBND-RECLAME
750 gram schouderkarbonaden 3,00
750 gram ribkarbonaden 3,25
500 gram lende entre-cote 3,25
750 gram prachtige osselappen 2,75
Voor de boterham:
150 gram lever 0,95
150 gram rosbief 1,00
150 gram frikando 1,00
150 gram pekelvlees 0,75
150 gram gebraden gehakt 0,55
150 gram ham 0,85
250 gram gekookte worst 0.85
l ons ham met l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85
Ook voorradig Ie kwaliteit braadkuikens

en kippenpoulet

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 - TELEFOON 2164

Visitekaartjes
Gertenbachs Drukkerij

Achterweg l
Telefoon 2135

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Borlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven ,Jtinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17,
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Parfumerie VAN DAM
HALTESTRAAT 53

Het gure weer is al in aantocht. Het weer
van ruwe, droge en gesprongen handen.
Dames, voorkomt dit en koopt daarom een

goede handencreme
Bij ons te verkrijgen o.a. Glyzerona,

i Atria;, Nulon, Angel s/cm, Nertzane, Maja-
gelei, Kaloderma en Clipp speciaal tegen
af washanden.

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL
ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Stichting Culturele Kring 't Helm
Optreden van

Het Nederlands
Kamerkoor

0-l.v. FELIX DE NOBEL
met een zeer gevarieerd programma,
waaronder enkele kerstliederen

In theater MONOPOLE, aanvang 20.15 u.
Losse kaarten a ƒ 3,—.
Plaatsbespreken Van Lennepweg 34-4, tel. 2249.

Heeft u nog geen televisie
omdat de contantprijs
voor u een bezwaar is?
Vraagt dan onze
gunstige betalings-
voorwaarden aan.
Reeds vanaf ƒ 6,75 p.w.

Wacht niet
langer

Wilt u het eerst nog eens „aankijken"?
Akkoord. U krijgt van ons

l maand gratis
een T.V.-apparaat. Maar bestel NU!!
Eén der nieuwe modellen Philips, Erres,
Aristona. Ie betaling februari 1962.

W. SCHOUTEN
HUGO DE GROOTSTRAAT 19
Zandvoort, telefoon 2525

MONOPOLÏ
Kassa geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 8 t/m ZONDAG 10 DEC., 8 uur
. Cary C o op er in zijn laatste film

DE SCHADUW
met Deborah Kerr.

Een thriller van ongekende spanning. 18 jaar.

MAANDAG 11 DECEMBER
. NEDERLANDS KAMERKOOR

DINSDAG 12 t/m DONDERDAG 14 DEC.
Zandvoortse Operette Vereniging met „DE
VOGELKOOPMAN".

ZONDAGMIDDAG 10 DEC., aanvang 2.30 uur
Een familieprogramma voor alle leeftijden

Het mysterie
van de slangenhuid
Een sterke avonturenfilm over een jongen en
eenj meisje op zoek naar een goudschat in het
oerwoud.

*Teg 2550

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier

, Haltestraat 5, telefoon 2174
Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde

, vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Forumavond in Bodaanstichting

Voetgangers gaan eigen weg
Telegram, aan gemeenteraad

De door de afdeling Haarlem e.o. van de Ned. Vereniging Bescherming Voetgan-
gers op vrijdag j.l. in de Bodaanstichting georganiseerde forum- tevens voorlich-
tingsavond, had een overweldigende belangstelling van niet alleen bewoners van ge-
noemd tehuis, maar ook van buiten de Bodaanstichting wonende Zandvoorters en
Bentvelders. En de reden van deze enorme opkomst werd niet onder stoelen of ban-
ken gestoken!

Tijdens deze avond, welke een gevarieerd
karakter droeg, werd het duidelijk dat tal
van Zandvoortse ingezetenen en met name
vooral de Bentvelders, beducht zijn over 't
lot, dat hen als voetgangers wacht na het
verwijderen van de voetgangers-over-
steekplaats nabij de Bodaanstichting. Een-
zelfde situatie, die gerezen is na l novem-
ber, doet zich voor bij Het Huis in de Dui-
neen, waar eveneens de „zebra" weggeno-
men is. Deze van gemeentewege genomen
maatregel is de laatste weken het onder-
werp van talloze gesprekken en ingezon-
den stukken in plaatselijke en streekpers.
Na een heftig afkeurend woord van een
bewoner van Bentveld, die de huidige si-
tuatie van de zebra's aan dei Zandvoortse-
laan „krankzinnig" noemde, werd op
voorstel van de landelijk voorzitter van de
Ned. Ver. bescherming voetgangers, mevr.
V. I. van der Does-Enthoven, een tele-
gram verzonden aan de Zandvoortse ge-
meenteraad, waarin bij dit college wordt
aangedrongen op het ten spoedigste ne-
men van maatregelen, opdat aan de — al-
dus adressanten — hoogst ongewenste en
gevaarlijke toestand voor voetgangers aan
de Zandvoortselaan, na 't verwijderen van
de zebra's een einde wordt gemaakt. Ge-
suggereerd werd een in enkele gemeenten
reeds toegepaste „drukknop-installatie" bij
de in ere herstelde zebra's te doen aan-
brengen, waarbij de overstekende voet-
ganger zelf de ter plaatse aangelegde ver-
keerslichten kan regelen.

Voor het forum zich tot het beantwoor-
den van vragen op het podium aan de ta-
fels zette, gaf mevr. van der Does-Entho-
ven een uitvoerige uiteenzetting van de
nieuwe sedert l november j.l. van kracht
zijnde wettelijke regeling ten opzichte van
de verkeersdeelneming door voetgangers.
Ook gaf zij een overzicht van doel en
werkzaamheden van de Ned. Ver. Be-
scherming voor voetgangers. Deze in 1953
opgerichte vereniging beijvert zich tot het
geven van adviezen aan de overheid op 't
gebied, van de situatie der voetgangers in
het moderne verkeer. Zij instrueert haar
leden met voordrachten, filmavonden en
cursussen, bespreekt met de gemeentelij-
ke autoriteiten de beveiligende maatrege-
len op juridisch, stedebouwkundig en
technisch gebied en draagt door deze ak-
tiviteiten haar steentje bij aan de verbete-
ring der veiligheid van voetgangers in het
verkeer. Maar, zo zei mevr. van der Does-
Enthoven, de voetganger dient in de eerste
plaats zelf oplettend te zijn. Een gulden
regel is hier: Kijk eerst links, dan rechts,
weer links en blijf, al overstekend nog
uitkiiken!

Na de voordracht van mevr. van der
Does-Enthoven volgden twee propaganda-
filmpjes: „Na u!" en „Slechts een paar
regels". In deze suggestieve en realistische
rolprentjes werd voetgangers duidelijk ge-
maakt (in het laatste door Bueno de Mes-
quita!) wat zij zeker nooit mogen en al-
tijd moeten doen. Het was zeer leerzaam
en amusant.

En toen kwam het forum aan bod. We
gens ontstentenis van de heer J. Buijs, die
oorspronkelijk als voorzitter had moeten
fungeren, werd diens plaats op voortreffe-
lijke wijze ingenomen door hoofdinspec-
teur van politie te Bloemendaal, de heer
J. de Rave. Als forumleden traden op:
mevrouw van der Does-Enthoven (voor de
NBVB), mevr. C. Stemler-Tjaden, gemeen-
teraadslid van Zandvoort, de heer H.
Sandbergen, adjudant van politie en ver-
keersdeskundige te Zandvoort en de heer
Beelaerts van Blokland, voor de KNAC.

Tijdens het vragenstellen werd van ver-
schillende zijden aangedrongen op de in-
stelling van het — later in het genoemde
telegram ter sprake gebrachte — „druk-
knopsysteem". In het algemeen was het
forum hier niet tegen en werd het nut van
dit systeem wel erkend. De heer De Rave
zag echter bezwaren tegen deze methode
door de vrije kostbare konsekwenties: een
grief was echter dat de landsoverheid wel
met ingang van l november de „zaak van
de voetgangers op de zebra's" wettelijk
had geregeld, maar verzuimd had de ge-
meentebesturen in het algemeen te instru-
"eren omtrent de toepassing en naleving
der wet. Het gevolg hiervan is dat overal
een zeker soort aarzeling en zelfs verwar-
ring heerst ten opzichte van de te nemen
concrete maatregelen. Zo ziet men hier en

daar dat vroeger bestaand hebbende over-
steekplaatsen worden verwijderd, terwijl
het publiek het motief van een dergelijke
maatregel ontgaat. In Heemstede bijvoor-
beeld is er slechts één zebra overgeble-
ven. Uiteraard werd het verwijderen van
de oversteekplaatsen aan de Zandvoortse-
laan (Het Huis in de Duinen en Bramen-
laan) besproken. Mevr. v.d. Does (de voor-
zitster van de landelijke vereniging ver-
tolkte haar persoonlijke zienswijze) gaf
als haar mening te kennen dat — als
zij het voor het zeggen had gehad
— door haar beide veelomstreden zebra's
eveneens waren verwijderd. Want deze over
steekplaatsen zouden — zonder speciale
aanduiding of extra beveiliging — een do-
delijk gevaar zijn voor de bejaarden, die

zeer moeilijk afstand en snelheid van ge-
motorlseerd verkeer kunnen schatten. Zij
gaf nog een suggestie tot het Instellen van
een volwassen verkeersbrigade, welke in
Den Haag goed schijnt te voldoen. Maar
het beste middel is nog wel, aldus mevr.
van der Does: duidelijk zichtbare en
's avond verlichte zebra's, met eventueel
het drukknopsysteem.

Zij was er sterk voor de kruising Zand-
voortselaan-Bentveldsweg van verkeers-
lichten te voorzien. De verkeersdeskundi-
gen, dus de drie heren van het forum, leg-
den de nadruk op 't gevaar van ketting-
botsingen, dat de aanwezigheid van ze-
bra's op een autoweg, waar de maximum-
snelheid 70 km per uur is, kan opleveren.
Zij waren evenwel van mening dat het ge-
meentebestuur het instituut is om mee te
praten indien men bepaalde maatregelen
wenst. Dit werd onvoorwaardelijk onder-
streept door mevr. Stemler-Tjaden, die de
beide genoemde zebra's wel zou terugwen-
sen, maar op andere plaatsen: tegenover
de Herman Heijermansweg en een aan de
oostzijde van de kruising Zandvoortse-
laan-Bentveldsweg. Zij wilde gaarne in de
gemeenteraad aandringen op „herstel" in
gewijzigde vorm van de verwijderde over-
steekplaatsen.

Adjudant Sandbergen wilde niet voor-
uitlopen op de eventueel te nemen maatre-
gelen, maar hij zei dat er reeds een ge-
degen advies van de verkeerspolitie aan de
gemeenteraad was uitgebracht. H.W.

OECUMENISCH BEZINNINGSUUR

Van een der plaatselijke predikanten ont-
vingen wij het volgende bericht:

Mede onder invloed van New Delhi,
vanwaar de boodschap van onze Heer: Ik
wil dat ze allen één zijn (Evangelie van
Johannes : 17) sterker dan ooit wordt ge-
proclameerd zullen hier ter plaatse iedere
maand op een woensdagavond enige ogen-
blikken aan bezinning en gebed om de
eenheid der christenen en de wereldvrede
worden gewijd.

Deze interkerkelijke bijeenkomsten wor-
den beurtelings in de drie kerken gehou-
den. Ze beginnen om 7.15 uur, zijn voor
ieder toegankelijk en mogen niet na kwart
voor acht worden beëindigd.

De leiding berust telkens bij een prote-
stantse en r.k. voorganger.

In de eerste dienst op 20 december (zie
raambiljetten) is de Hervormde Kerk de

gastvrouw en ds. C. de Ru de liturg, de
meditatie wordt verzorgd door pastoor
Cleophas.

Overeen werd gekomen dat allen, die
aan deze oecumenische samenkomsten
meewerken zich akkoord verklaren met de
basis van de Wereldraad. In de vastge-
stelde liturgie wordt gezamenlijk de apo-
stolische geloofsbelijdenis gezongen en het
Onze Vader door allen hardop gebeden.
De te zingen liederen zijn uit de Ned.
Hervormde Bundel."

Bij de uitgang wordt voor een gemeen-
schappelijk doel gecollecteerd.

Ook de Ned. Protestantenbond heeft van
harte haar medewerking toegezegd, na-
mens haar zal een Remon.-Geref., Lu-
thers of Doopsgezind predikant optreden.

De verwachting wordt gekoesterd dat
deze korte bezinningsstonden door zeer
velen zullen worden bezocht.

In november

Spanning minder groot
op arbeidsmarkt

Gedurende november steeg de geregistreerde arbeidsreserve van mannen van 22.996
tot 27.091. De bezetting van aanvullende werken werd iets verhoogd en bedraagt
thans 1695. Het aantal ingeschreven werklozen steeg van. 21.789 tot 25.396.

Het voor het seizoen gecorrigeerde cijfer
van de geregistreerde arbeidsreserve on-
derging een vrij sterke daling van 36.000
op 31.000. Deze daling is een gevolg van
het feit, dat de toeneming van de geregi-
streerde arbeidsreserve in. de afgelopen
maand belangrijker geringer was dan
vroeger het geval was in november. Dit
verschil met voorgaande jaren heeft in
hoofdzaak drie oorzaken:

de afvlakking van de seizoentop in de
personeelsbehoefte tijdens de oogstwerk-
zaamhedea in de landbouw door het toe-
nemende gebruik van machines, waardoor
bij de afloop van deze werkzaamheden
ook minder seizoenarbeiders vrijkomen;

het verschijnsel dat als gevolg van de
krappe arbeidsmarkt arbeiders tijdens het
stille seizoen in dienst worden gehouden;

het bestaan van grote tekorten bij niet-
seizoengevoelige bedrijfstakken, waardoor
vrijgekomen seizoenkrachten vrijwel on-
middellijk weer emplooi vinden.

Het aantal openstaande aanvragen daal-
de met ruim 5000 tot 76.176, hetgeen voor
een groot deel een gevolg is van het sei-
zoen.

Uit een vergelijking met de overeen-
komstige periode in 1960, waarin zich een
analoge situatie voordeed, n.l. een voor de
tijd van het jaar geringe stijging van de
geregistreerde arbeidsreserve, blijkt het
volgende. De beroepsgroepen baksteen,
bouw, hout, veen, landbouw en losse arbei-
ders vertonen dit jaar een duidelijk min-
der sterke stijging dan vorig jaar. De be-
roepsgroepen metaal, handel, overig ver-
keer en overige beroepsgroepen (w.o. pa-
pier en grafische nijverheid) geven daar-
entegen een uitgesproken sterkere stijging
te zien dan in 1960. Vond in 1960
een relatief kleine stijging in de
conjunctuurgevoelige sectoren plaats
(metaal, handel) thans wordt in deze sec-
toren een relatief iets grotere stijging ge-
constateerd. Hieruit zou kunnen worden
afgeleid, dat de opgaande lijn in de bedrij-
vigheid niet meer zó sterk is als vorig
jaar.

Het bovenstaande neemt natuurlijk niet

Kan. v.o,et&a& tot piah.
via virussen

Vrienden, op het openblik dat ik deze er nooit achter, vrienden, wat er om-
woorden schrijf, weet ik nog niet wat het gaat in het brein van een vent, die zich
worden zal. U moet me niet kwalijk ne- iedere zondag ten aanschouwe van een
men dat ik vandaag wat van de hak op steeds kritischer wordend publiek vrijwil-
de tak zal springen, want ik kan mijn ge- lig prijs geeft aan de vernedering van
dachten niet zo best ordenen. Dat komt besmeurd broekje, onwezenlijke lichaams-
waarschijnlijk grotendeels voort uit het houdingen, smadelijke valpartijen en ver-
feit Bat ik zondag j.l. in stromende regen wondingen, die hem veertien dagen ar-
een voetbalwedstrijd heb gezien, waarvan beidsongeschikt maken. Je moet er inder-
het water nog in m'n schoenen staat. Tan- daad wat voor over hebben. En dat geldt
te Agaat heeft — bij wijze van deelne- onverminderd ook voor de mensen, die ko-
mlng — haar goede- hoofd geschud en ge- men kijken.
zegd dat ik nooit wijzer zal worden. In ge- Van de vrijetijdsbesteding komen we.
moede: ik geloof ook niet dat dit nodig vanzelf op de pier. Je vrije tijd besteden
is. Zij beweert dat talloze mannen, die wil (ook) zeggen: recreëren, je ergens
zij uit haar omgeving kent, zo sjagrijnig ontspannen, je lui laten gaan.
zijn, omdat ze zondags een verkoudheid Daarom moeten wij een pier hebben,
opdoen, een reuma in het beginstadium net als Scheveningen. En waarom zouden
aanmoedigen of hun hersencellen bloot wij geen knappe pier hebben. Als het volk
stellen aan beschadiging wegens de vele om een pier schreeuwt, laten we er dan
driftbuien, die het vertoonde (voetbal) spel
voor die mannen oplevert. Komt daar nog
bij dat ze hun respectievelijke echtgeno-
ten met het eten laten wachten omdat er
na die sofwedstrijd geborreld moest wor-
den.

Nu ik het toch even over voetballen heb,
valt het me plotseling in hoe slecht er hier
in ons land tegen de bal getrapt wordt.
Sedert jaren worden de leden, die deze
sport in de hoogste regionen beoefenen,
betaalt voor hun verrichtingen, waarmee
zij dus te kennen hebben gegeven dat er
iets tegenover moet staan als zij het pu-
bliek vermaken. (Zeker, het is een volks-
vermaak, dat voetballen). En u moet maar
eens zien hoe vermakelijk 't er soms toe-
gaat op de groene velden. Kantoorbedien-
den, die in het oog van hun baas de gere-
incarneerde luiheid zijn, ontpoppen zich
zondags als snelvoetige buitenspelers. Dat
zij niet begrepen worden door de binnen-
spelers, die te sloom zijn om een been
te verzetten, is een kwestie, die met de
psyche van de voetbalsport en de vrije-
tijdsbesteding heeft te maken. Men komt Bartje: redelijk beroerd

een bouwen. En een mooiere en langere
dan in Scheveningen. U moet niet verge-
ten dat er in de afgelopen zomer rond
8534 Duitsers met de neus in ae wind
voorbij Zandvoort zijn getuft met bestem-
ming Scheveningen. Ik weet niet zo gauw
wat pier in het Duits is, maar ik weet
wel dat als Zandvoort er een had gehad,
dan Bovendien is het heerlijk om je
eens onder te dompelen in de fantasie, in
de sprookjeswereld van Zandvoort-met-
pier. Ik heb het de burgemeester nog
horen zeggen tegen Sinterklaas: de pier
komt er. En deze suggestieve gedachte
doet mij het hoofd fier opheffen en laat
mij optimistisch zijn omtrent de toekomst
van onze parel, die zonder pier „zo moei-
lijk het hoofd boven de zcespiegel kan
houden". Dat gelooft u toch ook?

Vrienden, als mij gevraagd zou worden
een beeld te geven van mijn fysieke ge-
steldheid, dan zou ik moeten antwoorden,
dat ik mij redelijk beroerd voel, dat merkt
u trouwens wel aan mijn pier-ontboeze-
mingen. Er is geen reden om aan te ne-
men dat deze situatie zich wijzigt in 3e
komende vierentwintig uur. Zou dit wel
het geval zijn, dan zal het zeer zeker in
ongunstige zin zijn. Tante Agaat kijkt
nogal afkeurend en ze is het er niet mee
eens dat ik zondagmiddag in de stromen-
de regen heb gestaan om een onnozele
voetbalwedstrijd te zien. (Het woord on-
nozele komt uit haar koker). Ik voel na-
tuurlijk dat ze ergens gelijk heeft, want
mijn spieren zijn verschrikkelijk onwillig
en in m'n hoofd is een batterij verkoud-
heidsvirussen, bezig zich in te graven voor
'n verblijf van lange tijd. Dat Is gisteren al
begonnen. Tante wil hebben dat ik vroeg
naar bed ga. Ja, dat lijkt met het beste,
want m'n virus-gasten schreeuwen om
thee en uitgeperste citroenen.

Ik weet me op dit ogenblik nauw ver-
bonden met duizenden soort- en lotgeno-
ten, die zondag ook ergens een voetbal-
wedstrijd hebben opgeluisterd met hun
welwillende hoewel druipende tegenwoor-
digheid. Ik wens hen dezelfde tedere zor-
gen, waarmee tante Agaat ondergeteken-
de omringt.

BARTJE.

weg dat de stijging van. de geregistreerde
arbeidsreserve deze maand toch hoofdza-
kelijk seizoenmatig van aard is. in abso-
lute aantallen hoeft deze stijging voorna-
melijk betrekking op de bouw en de land-
bouw, hetgeen een normaal verschijnsel is
voor deze tijd van het jaar, waarin Im-
mers een deel van de werkzaamheden in
deze categorieën van bedrijvigheid afloopt.

De daling van het aantal openstaande
aanvragen had behalve op de bouw, de
landbouw en de losse arbeiders, hetgeen
verband houdt met de verminderde werk-
zaamheden in de winter, voor een aanzien-
lijk deel eveneens betrekking op de me-
taal, de handel en het overige verkeer. Dit
laatste is in overeenstemming met de
hierboven genoemde lichte vertraging in
de conjuncturele ontwikkeling.

Door vermindering van de seizoenwerk-
gclegenheid liep de seizoenwerkloosheid
en de structuurwerkloosheid op.

De daling van het aantal werkloze vrou-
wen deed zich voornamelijk voor bij het
handel- en kantoorpersoneel, hetgeen ver-
band houdt met de feestdagen in decem-
ber.

De situatie op de arbeidsmarkt in cij-
fers ziet er als volgt uit:

okt. nov.
Werkloze mannen 21.789 25.396
(waarvan op sociale werk-
zieningsobjecten) 8.817 8.811
Op aanvullende werken
werkzaam. 1.207 1.605

Geregistreerde arbeidres. ... 22.996 27.091
Werkloze vrouwen 4.982 4.420
(waarvan op sociale werk-
voorzieningsobjecten) 723 709

Openstaande aanvragen:
mannen
vrouwen

mannen
81.692 76.176
39.540 37.837

Ontvangst nieuwe inwoners
A.s. vrijdag 15 december vindt in de raad-
zaal van het gemeentehuis de traditionele
begroetingsavond plaats van nieuwe in-
woners van de gemeente. De bijeenkomst
zal worden geopend met een begroetings-
woord van burgemeester mr. H. M. van
Fenema.

Voor de pauze zullen. • leerlingen van de
Zandvoortse Volksmuziekschool o.l.v. de
directeur de heer C. S. Proper, een demon-
stratie geven. Het tweede gedeelte van
de avond wordt verzorgd door de heer C.
S. Proper, piano, en leden van de Accor-
deonvereniging „Zandvoort".

Ter gelegenheid van de begroetings-
avond is een expositie ingericht van et-
sen en tekeningen van Chris Tonbreeker.

Bijeenkomst Mercurius
De afdeling Zandvoort van de Algemene
Bond „Mercurius" belegt donderdag 14
december a.s. in het Gemeenschapshuis
een gespreksavond. De districtsbestuurder
C. van Vieren zal op deze avond een in-
leiding houden over „De consument, de
goederen en de prijzen.

Jubileumzegels
Ter gelegenheid van het 25-jarig huwe-
lijksjubileum van H.M. de Koningin en
Z.K.H. Prins Bernhard zal een herden-
kinsgzegel (zonder bijslag) worden uit-
gegeven in de frankeerwaarden 12 en 30
cent.

De beide zegels dragen dezelfde voor-
stelling, n.l. de beeltenissen van H.M. de
Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard, met
daarnaast de jaartallen 1937 en 1962.

De kleur van de zegel van 12 cent is
rood, van de zegel van 30 cent groen.

Het ontwerp is vervaardigd door Sierk
Schröder te Wassenaar.

Sedert 1849
Bankstellen show

bij BOOT
meubelen

GIERSTRAAT 52-54-56
HAARLEM

De grootste speciaalzaak in meubelen



FAMILIEBERICHTEN

Heden is zacht en kalm nog vrij on-
verwacht van ons heengegaan, onze
lieve en zorgzame vrouw, moeder en
schoondochter

KAROLINA PAAP-SCHIFFMANN
In de leeftijd van 49 jaar.

Uit aller naam:
L, Paap

Zandvoort, 7 december 1961
Van Ostadestraat 17

De teraardebestelling heeft zater-
dag 9 december j.l. in alle stilte
plaats gevonden op de Algemene be-
graafplaats te Zandvoort.

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, nog geheel onverwachts, na
een kortstondige ziekte, onze ge-
liefde zoon, broer, zwager en oom

HENDRIK PAAP
in de leeftijd van 36 jaar.

M. Paap-Koper
T. Paap
E. Paap-Detloff
en kinderen

Zandvoort, 10 december 1961
Zeestraat 45

De tei-aardebestelling zal plaats vin-
den woensdag 13 december a.s. te
2.30 uur op de Algemene begraaf-
plaats te Zandvoort.
Vertrek van het sterfhuis 2.15 uur.

Liever geen bezoek

ST5 miljoen beschikbaar voor

SCHOLENBOUW
in 1962

In 1962 is, gelijk aan dit jaar, ƒ 275 miljoen gulden beschikbaar aan bouwvolume
voor scholenbouw, als onderdeel voor het totale volume voor de sector gebouwen,
groot 3050 miljoen gulden. Dit deelt de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen mee in de zesde nota inzake het bouwvolume voor het onderwijs.

In een bedrag van 115 miljoen gulden
voor gebouwen voor gezondheidszorg zijn
de academische ziekenhuizen begrepen. De-
ze vallen dus buiten de 275 miljoen. Voor
het kleuteronderwijs zal 11 miljoen gul-
den beschikbaar zijn. Dit is onvoldoende
om de achterstand in te halen en om vol-
doende kleuterscholen in nieuwe wijken te
stichten. De minister hoopt niet op veel
soelaas van overschotten van andere sec-
toren. Vervanging van ongeschikte ruim-
ten voor kleuteronderwijs zal met moge-
lijk zijn. Voor gewoon en voortgezet l.o.
zal 33 miljoen beschikbaar zijn.

De nieuwbouw vloeit niet voort uit het
dalende leerlingental, maar wel uit migra-
tie naar nieuwe wijken en verlaging van
de leerlingenschaal. Indien voor 8 miljoen
ongeveer 60 nieuwe gymnastieklokalen
worden gerealiseerd, dan blijft voldoende
ruimte voor 800 leslokalen over. Dit aan-

Strija tegen de honger

EEN HOLLANDS LANDSCHAP
in Pakistan

Het lijkt op het eerste gezicht in hoge mate op Holland. Een wijde kale vlakte.
Twee mannen, die Hollands spreken, in een jeep op een hobbelige landweg. In de ver-
te de strakke lijn van een dijk. En op die dijk het scherpe silhouetje van een me-
neer op een fiets. Maar verder is het zeer on-Hollands. Die verzengende zon bijvoor-
beeld en die eenzame fietser die met ontbloot bovenlijf over de dijk peddelt.

Dat is het beeld dat de omgeving van de
stad Khulna in Oost-Pakistan biedt en de
twee Hollanders in de jeep, midden in die
kale klelvlakte, zijn professor J. L. Klein
en ir. H. van Uchelen.
Prof. Klein van de Technische Hogeschool
te Delft is expert in landaanwinning. Ir.
van Uchelen is verbonden aan de Voedsel-
en Landbouworganisatie van de UNO.

Met hun jeep zijn beide specialisten op
weg naar een landaanwinningsproject in
de grote delta van de Ganges en de Brah-
mapoetra-rivieren.
• Het Khulna-project is het eerste van
een reeks inpolderingen die uiteindelijk
800.000 ha vruchtbare grond zullen toe-
voegen aan de Pakistaanse landbouw-
areaal. Het is 't grootste project dat door
de F.A.O. tot nog toe onder handen werd
genomen. Amerika en Canada helpen Pa-
kistan bij de financiering, maar Neder-
landse „veldheren" maakten de plannen
om dit gebied van bijna eindeloze, verzil-
te moerassen geschikt te maken om een
goed deel van de 43 miljoen inwoners van
het land geregelde voeding te garanderen.

Aan de grens van het Khulna-project
voegde zich dan een derde figuur bij de
Hollanders. Het is ir. Mohammed AH, de
Pakistaanse hoofdingenieur die belast is
met de leiding van het project.

Het grote inpolderingsplan werd des-
tijds opgesteld door prof. ir. W. J. van
Blommenstein, teamleider van de F.A.O.
en de man die ook de stoot gaf tot het
Brokopondo-plan in Suriname. Een Paki-
staans blad noemde hem „De temmer van
de Ganges".

Ir. Ali vertelt over het Khulna-project:
„Onze grootste zorg was het afdammen
van de vloedbeken, die een bodem van fijn
zand hebben. Het getijverschil in deze wa-
teren bedroeg soms vier meter. We ge-
bruikten een oude Bengaalse methode: aan
beide oevers maakten wij worstachtige
rollen van verscheidene meters lengte en
een halve meter doorsnee. Deze rollen wer-
den gemaakt van palmbladeren, vermengd
met klei en samengebonden met jute, al-

lemaal lokale produkten. Deze „worsten"
werden in de beek gerold, zodat wij na ver-
loop van tijd een vloedkering hadden. Op
deze wijze waren wij in staat, beken tot
een breedte van 70 meter af te dammen
Daarna werd een dijk gebouwd van klei
volgens de Hollandse techniek. De totale
polder die wij hier insloten omvatte 12.000
hectare.

Vroeger konden wij in dit gebied alleen
op hoge gronden een doorgaans arme
oogst krijgen en dan alleen nog in de dro-
;e moesson. In de lage landen kregen wij

nooit een oogst.
Bij dit project gebruiken wij lokale

krachten en lokale materialen. Het werk
nam zes maanden in beslag en kostte iets
meer dan een miljoen rupees. De eerste
oogst nadat het werk voltooid was lever-
de meer dan, 5 miljoen rupees op.

Dit project heeft een einde gemaakt aan
de grillen van de natuur, die eeuwenlang
t bestaan van ons volk bedreigden. Vroe-
ger hadden wij om de vijf jaar een hon-
gersnood.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rmko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

tal is naar 's ministers mening onvoldoen-
de voor de vervulling van de behoefte in
nieuwe wijken. Hier is echter hoop op pro-
fijt van overschotten uit andere sectoren.
Voor uitgebreid l.o. komt 24 miljoen gul-
den beschikbaar. Dit wordt voldoende ge-
acht.

Voor kweekscholen en opleidingsscholen
voor kleuterleidsters komt opnieuw 6 mil-
joen uit de bus. In 1961 werd met werken
in deze sector voor 5,2 miljoen begonnen,
terwijl enige projecten gereed kwamen. De
urgentie voor nijverheidsscholen maakt
een volume van 75 miljoen noodzakelijk.
De minister hoopt, dat 63 miljoen voor we-
tenschappelijk onderwijs voldoende ^al
zijn. De bouwaktiviteit is voor het weten-
schappelijk onderwijs niet zo groot als
noodzakelijk is. Gestreefd moet worden
naar standaardisatie van laboratoria.
Voorts wordt overwogen bouwteams te
vormen ter versnelling van het oplossen
van specifieke bouwvraagstukken voor het
wetenschappelijk onderwijs.

Systeembouw maakt snellere bouw voor
het onderwijs mogelijk, vooral indien de
scholen in series van tenminste zes door
eenzelfde aannemer kunnen worden g
bouwd.

Wedstrijd voor korps
Zaterdag 16 december wordt een schiet-
wedstrijd georganiseerd voor het Korps
Reserve-Gemeentepolitie op de buitenba-
nen van het circuit.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans:
Betteridge - Spionnen schaakmat.
Bordewijk - Centrum van stilte.
Durrell - Mountolive.
Gary - De laatste kudden van Afrika.
Gruhl - Vijf dode dametjes.
Gijsen - De diaspora.
Marquand - Wickford point.
Blondin - L'humeur vagabonde.

Ontwikkeling slectuur:
Aichhorn - Verwaarlozing en heropvoe-

ding. 1961.
Cottrell - De stier van Minos, archeolo-

gische vondsten in Griekenland. 1960.
Dominicus - Schrijft u ook zulk Neder-

lands? 1961.
Electronicus - Nieuwe transistorschake-

lingen. 1959.
Hahndieck - Beeldhouwers in beeld. 1961
Messer - Dr. Willem Drees.
Van Stuyvenberg - De bloemisterij in Ne-

derland. 1961.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Het regende afgelopen zondag en Duin-
-jesveld bood de aanblik van een Engelse
kerstpudding die vroegtijdig uit de warme
oven is gehaald. Maar op de velden werd
dapper om de overwinning gestreden,
eerst door het derde herenelftal van de
Zandvoortse Hockey Club, dat HIC 5 op
bezoek had, en daarna door de heren van
het tweede elftal die het tegen Amster-
dam 4 moesten opnemen.

Overigens was Zandvoort één van de
weinige, misschien wel de enige plaats in
Noordholland waar de hockeyliefhebbers
aan hun trekken konden komen. Die vier
uitspelende elftallen van de Zandvoortse
Hockey Club bleven thuis, want de vel-
den van Myra, Rood Wit, Alliance en
FIT waren allen afgekeurd.

De ontmoeting tussen Zandvoort heren
3 en HIC 5 begon op een nog enigszins
bespeelbaar veld. Zandvoort toonde zich
iets beter en wist de wedstrijd met een
2-1 overwinning af te sluiten.

Minder gelukkig was het tweede elf-
tal, dat met zeven spelers in het veld ver-
scheen. De anderen hadden zich kennelijk
op het weer verkeken en Duintjesveld,
Duintjesveld gelaten. Onder de aanwezige
toeschouwers konden enige invallers wor-
den gerecruteerd, zodat Zandvoort toch
met elf man kon beginnen. Het eerste
doelpunt van de wedstrijd kwam van een
Zandvoortse stick. Eén van de vier inval-
lers gaf Zandvoort de leiding. Amsterdam
6 gaf spoedig lik op stuk, en met een 1-1
gelijke stand ging de rust in. De Amster-
dammers hadden hun witte shirts al aan
de wilgen kunnen hangen, want het ter-
rein veranderde door de aanhoudende re-
gen in een glibberig tapijt waarop niet
alleen om het bezit van de bal werd ge-

streden, maar ook om het zich staande
houden. In de tweede helft wist Amster-
dam nog driemaal het Zandvoortse doel
te vinden, en nam een 1-4 overwinning
mee naar de hoofdstad. Wat Zandvoort
m het vijandelijk doel wist te brengen
was een Zandvoort-speler die hals over
kop tussen doelschotten en net terecht
kwam. Hilariteit, maar geen doelpunt. Het
was een verdiende nederlaag voor Zand-
voort, dat echter zwaar werd gehandicapt
door het weer en de slechte opkomst van
de spelers.

Rest nog te vermelden dat de jeugd- en
adspirantwedstrijden eveneens werden af-
gelast wegens de toestand van de terrei-
nen. De uitslagen luiden:
Senioren:
Heren: Zandvoort 2-Amsterdam 6 l-

Zandvoorts 3-HIC 5 2-1

Zandvoortse Bridgeclub
De tweede competitie van de Zandvoortse
Bridgeclub is geëindigd.

In de A-lijn werd het koppel Peen-Sto:
met 292,13% eerste, gevolgd door het kop
pel Kiewiet-Klomp met 259,49%. Degra
datie volgde voor het dameskoppel Van
der Pol-Wakker, 226,89%. en het kam
pioenskoppel van de eerste competitie Hel
doorn-Vader.

De opengevallen plaatsen worden inge
nomen door het dameskoppel Fabel-Polak
274,03%, en Brossois-Reijer, 263,79%.

In de B-lijn degraderen het dameskop
pel Keur-Schutte, 237,33%, en fam. Rien
tra met 236,31%.

Kampioen in de C-lijn werden Van Dar
telen-Polak met 291,25% en het koppe
mevr. Snijer-Paap, 263,45%, dat na ee;
slechte start kans zag te promoveren.

De fam. Teunissen van Manen, 233,57%

?e koop gevr. DAMES-
KUNSTSCH. m. sch., mt.
56-37 en HEREN KUNST-
SCH. m. sch. mt. 43. Tel.
.249 (na 18 uur) of br. nr.

9603 bur. Z. Crt.

WERKSTER gevr. 2 ocht.
p.w. behalve 3 seizoenmnd
Thorbeckestr. 26, tel. 3783.

VERLOREN: Zwart glacé
HANDSCHOEN. Teg. bel.
:erug te bez. bij Lefferts,
Seestraat 44.

GITAARLES gevr. voor
meisje van 11 jaar. Egas,
Dr Schaepmanstraat 9,
Tel. 3442.

Aang. 2 pers. blank eiken
iED. m. spiraal en 3-dehg
nterieur BEDSTEL en
-nod. BANKSTEL, rechte
wilton TRAPLOPER, 50 cm

br. Nihot, Vinkenstr. 2.

evr. te Zandvoort HULP
.d. huish. voor ma. t.m. za-

Extern. Br. nr. 9601 Z.Crt.

Gevr te Zandvoort flinke
WERKSTER ma, wo, vrij-
dag 8.30-12 u. Br. nr. 9602
bur. Z. Crt.

TE H U U R autogarages
,De Schelp" aan de Dr.

C. A. Gerkestraat 20. Inl.:
N.V. Mij. „VERZICHT" te
Leidschendam, Veursestr.
weg 96, tel. 01761-3951 of
Dij C. Visser, Zuiderstr. 4
:e Zandvoort.

Aangeb.

KINDEROPPAS
Br. nr. 9604.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

MEISJES (15-20 jr) GE-
VRAAGD voor plastic-ate-
lier; 5-daagse werkweek.
Korthof, Haltestraat 5, te-
lefoon 2807.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

Televisie, radio, recorders,
wasmach., volautomaten,
centrifuges, afwasmach.
fornuizen, gas en electr.;
haarden, olie en kolen;
kachels, electr., kolen, olie,
gas; stofzuigers; ventilato-
ren; sapcentrifuges; sta-
len aanrechten centr. ver-
warming. - Vakbekwame
monteurs, prima en altijd
directe service. W.SCHOU-
TEN, Hugo de Grootstr.19
telef. 2525.

DAGMEISJE GEVRAAGD
Mevr. v.d. Storm, Emma-
weg 19.

DAGMEISJE GEVRAAGD
in gez. met 4 kinderen.
Mevr. Nijdam, Tjerk Hid-
desstraat 2/4. Tel. 3680

K O O P ! R U I L !
I.v.m. drieh. ruil te koop
pracht hoekflat, 4 ks., cv,
lift enz. Uitz. op zee en
duinen. Geen fancyprijsü
Gevr. huurwoning of flat
alhier. Br. nr. 9605 bur.
Zandv. Cour.

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterdag 16 en
zondag 17 dec., 8 uur

Hoofdstadoperette
Das dreimaderl-

haus

Pr. ƒ 2,50 tot ƒ6,50 (a.i.)
Coup. geld. m. toeslag.
Voorv. v.a. donderd. v.
10 tot 15 u. Tel. na 12 u.

Dinsdag 19 dec., 8 uur
Rotterdams Toneel

Koning Oidipous
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.l.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

TE KOOP: PAARD, WA-
GEN en Schuur.. A. Kerk-
man, Van Lennepweg 5,
telef. 3576.

Jongedame zoekt voor min.
l jaar GEM. KAMER met
vrije of gebr. v.' keuken.
Br. nr. 9606 bur. Zandv. C.

Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven

van velerlei aard:

• Zijn kritische en sti-
mulerende taak eerlijk
vervullen;

• Een tikje spot en hu-
mor niet vergeten

Zandvoortse Courant
Achterweg l - Telef. siss

en de fam. Kranenburg, 224,98%, spelen
de volgende competitie in de D-lijn. Hun
plaatsen worden ingenomen door de da-
meskoppels Stor-Weller, 291,07% en Crok-
Berkhout met 275,90%.

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de maand
december luidt als volgt:
1. W. Paap 5285 p.; 2. G. Spruijt 5128 p.;
3. H. Bol 4980 p.; 4. J. Paap jr. 4941 p.

Zandvoortse Damclub
Bekerwinnaar 1960-'61, C. Draijer jr.,
won j.l. woensdag zijn 5e partij tegen L.
J. van der Werff. De uitslagen luiden:

R. Scholte-P. Versteege 0-2
C. Draijer sr.-E. Fransen , 2-0
G. ter Wolbeek-J. Schuiten 0-2
J. Koper-J. Ovaa , 0-2
J. Prins-J, van Dijk 0-2
F. van Beem-A. Hoekema afgebr.

Vergaderkalender dec.- jan. '62

12, 13 en 14 december — Zandvoortse ope-
rette-vereniging, operette-uitvoering in
Monopole.

13 december — Ned. Ver. v. Huisvrouwen,
afd. Zandvoort, koffieuurtje bij Kiefer.

13 december — Ouderavond Wilhelmina-
school.

15 dec. -— Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.
Zandvoort, Kerstwijding, Jeugdhuis Her-
vormde Kerk.

15 december — begroetingsavond nieuwe
inwoners, Raadhuis.

15 dec. Ned. Ver. Huisv., afd. Zandvoort,
Excursie naar het St. liobaklooster.

17 december — Hervormd kerkkoor, con-
cert, Hervormde Kerk.

18 december — Toneelvereniging „Wim
Hildering, toneeluitvoering, Zomerlust.

19 december — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, afd. Zandvoort, Zweedse kerstmid-
dag, Gemeenschapshuis.

21 december — Personeelsvereniging van
ambtenaren der gem. Zandvoort — kien-
avond, Gemeenschapshuis. i

5 jan. — Humanistisch Verbond, Gemeen-
schap Zandvoort, Inl. over „Het Boek
Job", Gemeenschapshuis.

12 jan. — Stichting Cult. Kring „'t Helm",
Toneelvoorstelling door „Ensemble".

20 jan. — Zandv. Volksdansver., Volks-
dansbal, Hotel C. Keur.

26 jan. — Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.
Zandvoort, Lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk

Rijverbod
In de nacht van zaterdag op zondag

werd door de Zandvoortse verkeerspolitie
een tijdelijk rijverbod opgelegd aan een
inwoner uit Hillegom. De man verkeerde
onder invloed van sterke drank.

*
Zondag heeft de politie een op de hoek

van de Vondellaan en de Van Lennepweg
geparkeerd staande auto, die gevaar op-
leverde voor het wegverkeer, laten wég-
halen.

*

Zondag werd een hond, die in de Hel-
mersstraat was aangereden, door de poli-
tie naar een dierenarts in Haarlem ge-
bracht.

Daar kunt u heen
Monopole
Dinsdag 12 t.m. donderdag IJf dec., 8 uur:

Zandvoortse Operette Ver. met „De vo-
gelkoopman".

*
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 16 en zondag 11 dec., 8 uur:

Hoofdstadoperette met „Das Dreimaderl-
haus".

Dinsdag 19 dec. 8 uur: Rotterdams Toneel
met „Koning Oidipous".

Visitekaartjes
Gertenbachs Drukkerij

Achterweg l
Telefoon 2135

Nieuw systeem
voor rij-examens

Het Centraal Bureau voor de afgifte van
Rijvaardigheidsbewijzen heeft besloten met
ingang van 2 januari 1962 de adviseurs
die de rij-examens afnemen te machtigen
onmiddellijk na het examen de uitslag
aan de kandidaat bekend te maken.

De uitslag van het rijexamen zal de
kandidaat meteen schriftelijk ter hand
worden gesteld in een rapport van de ad-
viseur die het rijexamen afnam. Als een
kandidaat niet aan de eisen heeft vol-
daan, wordt in het rapport aangegeven
waarin hij is tekortgeschoten. Komt een
kandidaat in aanmerking voor herexamen
van een van de delen van het examen, dan
wordt hem met de schriftelijke uitslag

een coupon verstrekt die hem recht op dit
herexamen geeft. Het rijvaardigheidsbe-
wijs wordt door het C.B.R. later toege-
stuurd.

Alleen voor examens van invaliden zal
de oude methode gehandhaafd blijven, om-
dat bij het vaststellen van de uitslag de
technische diensten van het C.B.R. be-
trokken zijn. Het CBR meent dat de nieu-
we maatregel vooral in het belang van de
kandidaten is, die voortaan het onplezie-
rige wachten op de uitslagen bespaard
blijft. Bovendien zal de rijschoolhouder in
het nieuwe systeem het contact met de
gezakte kandidaat niet behoeven te ver-
liezen, hetgeen thans wel gebeurt. /
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De vogelkoopman
gespeeld en gezongen door Z.O.V.

J.l. dinsdag, woensdag en donderdag, gaf de Zandvoortse Operette Vereniging een
opvoering van de operette „De Vogelkoopman" in theater Monopole.
De zaal van Monopole, wij zagen de voorstelling van j.i. dinsdag, was vrijwel ge-
heel bezet. Een verheugend teken in een tijd dat velen aan hun TV-toestel zijn
gekluisterd.

De historie van de vogelkoopman Adam,
een handelaar met Don Juan-allures, is
niet onbekend. Voor hen die zijn avonturen
nog niet kennen, volgt hier in het kort de
inhoud.

De keurvorst van een klein vorstendom
aan de Rijn zal, met zijn hofdignitarissen
baron Weps en. Stanislaus, deelnemen aan
een jachtpartij. Op het laaste ogenblik laat
de keurvorst — wegens bezigheden elders
— het afweten en brengt met dit besluit
zijn hovelingen in grote verlegenheid.

Maar het levenslustige tweetal vindt
spoedig een oplossing voor het gerezen
probleem: Stanislaus zal de plaats van de
keurvorst innemen met Weps als zijn ad-
judant.

De echtgenote van de keurvorst wil haar
gemaal tijdens het jagersfestijn, verkleed
als boerendeern, verrassen. Onbekend met
de afwezigheid van haar man en de per-
soonsverwisseling, arriveert zij met een
hofdame op de plaats van samenkomst,
een stadje aan de Rijn.

Daar wordt haar, tijdens een. feest ter
gelegenheid van de aankomst van de
(pseudo) keurvorst, het hof gemaakt door
Adam de vogelkoopman. Hij probeert met
deze toenadering een onaangename kwes-
tie, -die gerezen is tussen hem en zijn ver-
loofde Christl, te beslechten. De (pseudo)-
keurvorst heeft inmiddels zijn oog laten
vallen op Christl en laat haar een bloe-
menhulde brengen in zijn tijdelijke ver-
blijfplaats. Adam komt achter dit beleefd-
heidsbezoek van zijn verloofde en wil haar
achterna. Marie, de keurvorstin, die vreest
dat haar man zal worden gecompromit-
teerd, weet de impulsieve Adam hier ech-
ter van te weerhouden. De vogelkoopman
wil nu op slag Marie ten huwelijk vragen,
maar deze blijkt te zijn verdwenen.

Na tal van verwikkelingen slaagt Christl
erin achter de ware identiteit van Sta-
nislaus te komen. Adam is intussen, na een
merkwaardig examen door twee vreemde
professoren, aan het hol' van de keurvorst
tot opperstalmeester benoemd, waar hij
Christl, die met de keurvorstin is meege-
reisd, opnieuw ontmoet. Hij is haar nog
niet vergeten en raakt opnieuw verliefd.

De zaak komt tot een climax en, zoals
dat in operettes meer het geval is, op zijn
pootjes terecht.

Christl krijgt haar Adam, Baron Weps
sluit de schatrijke barones Adelaide in zijn
armen en de keurvorstin ontvangt glim-
lachend haar gemaal. Stanislaus komt er
met een lichte schrobbering af, erg onder
de indruk is dit levendig en levenslustig
heerschap echter niet.

De operette, gecomponeerd door Carl
Zeiler, telt een aantal verrukkelijke melo-
dieën en dito teksten, die echter qua tempo
en techniek hoge eisen stellen aan de uit-
voerenden.

Aan die hoge eisen voldeed de opvoering
van de Zandvoortse Operette Vereniging
o.i. niet geheel. Het mag de uitvoerende
amateurs echter nauwelijks kwalijk wor-
den genomen. Een vlekkeloze opvoering
van deze moeilijke operette is alleen wég-
gelegd voor geroutineerde krachten.

Toch kan men spreken van een verdien-
stelijke en aardige opvoering met enkele
uitschieters, zowel wat zang als spelpres-
taties betreft.

Allereerst moet Chris Overweg worden
genoemd, die een speelse en impulsieve
vogelkoopman op de planken bracht. Zijn
geschoolde en goed gearticuleerde stem
maakte de vertolking van de amoureuze
Adam tot een plezierige belevenis.

Keurvorstin Marie werd gespeeld door
Henny Petrovitch. Een charmant vertolkte
rol, waarvan de zang niet het sterkste
punt was.

Martha Koper was een lieftallige Christl
met een goed evenwicht tussen zang en
spel. Peter Meijer zette een fraaie baron
Weps op de planken en Cor Blenderman

wordt man

Mishandeling voorkomen
Ieder jaar bereiken de Nederlandse Ver-
eniging tot Bescherming van Dieren uit
alle delen van het land klachten, dat klei-
ne dieren, als bijv. pluimvee en konijnen,
op vaak afschuwelijke wijze worden ge-
dood,

Er zijn in ons land verschillende abot-
toirs waar men voor zeer geringe prijs de
dieren kan laten slachten; het vlees wordt
dan ook nog door deskundigen gekeurd.
Men kan zich voor het slachten van die-
ren ook tot bonafide poeliers wenden.

Dierenbescherming wijst er voorts op,
dat o.m. het ophangen van konijnen en het
levend plukken van kippen en dergelijke
voor de wet strafbaar is en dat meer dan
anders — en wel in verband met de vele
klachten die haar bereiken — door de
inspecteurs van de Vereniging, die over
het gehele land hun standplaats hebben,
nauwkeurig zal worden toegezien. De po-
litie is ten opzichte van dit toezicht haar
bondgenoot.

Deze laatste mededeling is niet als drei-
gement bedoeld: Dierenbescherming re-
kent immers op de goodwill van iPder wei-
denkend mens.

In gevallen echter waarbij duidelijk op-
zettelijke wreedheid of niet te verontschul-
digen onachtzaamheid blijkt, zal zeker
worden opgetreden.

was een goede Stanislaus. Ook hier domi-
neerde het spel — vooral van Blenderman
— de vocale prestaties.

Lien Wind speelde barones Adelaide zon-
der merkbare inspanning. Wim van der
Moolen gaf de burgemeester in het stuk
de nodige autoriteit en waardigheid mee.

De twee geleerden kregen een dwaze
vertolking van Wim. Gude en Henk Bol.

De ingestudeerde balletten kwamen op
het toneel — dat hiervoor feitelijk te klein
is — niet helemaal tot hun recht. De ver-
richtingen van de balletleden hadden meer
ruimte en een betere verlichting verdiend.

Het Haarlems Operette Orkest volgde
niet altijd even nauwgezet de aanwijzin-
gen van de dirigent. De inzet van de ver-
schillende onderdelen klonk soms gefor-
ceerd, maar wellicht was hieraan de min-
der goede akoestiek van de zaal mede
schuldig.

Het koor sloot zich, afgezien van een
enkele hapering ,goed aan bij de solisten.

Het publiek beloonde de opvoerenden
aan het slot van de voorstelling met een
langdurig applaus.

B.

Ongeval in fabriek
J.l. dinsdag vond in de Corodexfabriek aan
de Noorderduinweg een ernstig ongeval
plaats. Tijdens controle-werkzaamheden
bij een machine-onderdeel kreeg de 44-ja-
rige C. P., woonachtig aan de Vondellaan,
een bijtende vloeistof in een van zijn ogen.

In zorgwekkende toestand werd het
slachtoffer naar het Sint Elisabeths Gast-
huis in Haarlem vervoerd.

W-aa*ide en.

Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik om u te wijzen op het rijk ge-
schakeerde Zandvoortse dorpsleven, waarin -ook gij zonder moeite iets van uw
gading zult kunnen vinden, dat waarde en kleur aan het leven kan geven.
Geniet van duinen, strand en zee en weest er van overtuigd, dat het geregelde
contact met onze natuur uw bloed sneller zal doen stromen, uw blik zal ver-
helderen en verruimen!

Burgemeester mr. H. M., van Fenema in zijn voorwoord van de gemeentegids,die wordt uitgereikt
tijdens de begroetingsavonden van nieuwe inwoners.

Een vruchtbaar jaar
voor de ruimtevaart

Het jaar 1961 is voor de ruimtevaart bijzonder vruchtbaar geweest. Vier mannen,
twee Russen en twee Amerikanen, zijn met raketten omhoog gebracht en weer heel-
hulds op de aarde teruggekeerd op plaatsen, die van te voren berekend waren. De
Russische vluchten waren wel bijzonder spectaculair. Het ging om werkelijke vluch-
ten rond de aarde, terwijl de Amerikanen niet verder gingen dan twee 'sprongetjes',
hoewel het nog altijd om hoogten ging van 186 (Shepard) en 189 (Grissom) kilo-
meters.

Op 12 april 1961 begon de kalender van
de bemande ruimtevluchten. Tenminste de
officiële kalender. Officieus wordt nog al-
tijd volgehouden, dat de Russen al veel
eerder (mislukte) pogingen hebben ge-
daan. In de ochtend van 12 april kondigde
het Sovjet Persagentschap Tass aan, dat
de eerste mens in de ruimte was gclan-
ceerd. Zijn naam: Joëri Alekseyewitsj Ga-
garin, majoor van de Russische lucht-
macht. De Wostok - woog, inclusief de
astronaut, 4738 kg. De raket bereikte een
snelheid van 27.800 kilometer. De vlucht
duurde 108 minuten. Gagarin legde een
afstand af van 40.000 kilometers. Bijna 90
minuten verkeerde hij in een toestand van
gewichtsloosheid.

Enkele weken later, op 5 mei, volgde de
sprong van de Amerikaanse marlne-com-
mander Alan B. Shepard in de Mercury
cabine Freedom 7. De Redstone-raket be-
reikte een snelheid van 8100 kilometers per
uur. De vlucht duurde vijftien minuten.
Shepard kwam 483 kilometer van de kust
terecht in zee, waar hij door een helicop-
ter werd opgepikt.

De volgende ronde begon op 21 juli met
de lancering van de Amerikaanse astro-
naut Virgil I. Grissom. Zijn vlucht verliep
ongeveer als die van Shepard. Alleen
sloeg zijn cabine bij het neerkomen in de
Atantische Oceaan lek door een fout in
het ontsnappingsmechanisme. Grissom kon
nog net door een marine-helikopter wor-
den gered, maar de cabine verdween met
alle kostbare registratie-apparatuur onbe-
reikbaar naar de oceaanbodem.

De meest opzienbarende lancering had
plaats op 6 augustus. Die dag werd met
de Wostok II de Russische majoor Gher-

Titov vanaf de basis Baikonur in het
verre Kazakhstan omhoog gebracht. Hij
zou 25 uren, ruim. een etmaal, in de ruimte
blijven, om na zeventien omwentelingen
rond de aarde 700 kilometer ten Zuidoos-
ten van Moskou in een korenveldje te lan-
den. Hij had ruim 700.000 kilometers af-
gelegd. De hoogste snelheid van de lan-
ceerraket was 28.500 kilometers.

De Russische lanceringen hebben in '61
de Russische voorsprong bevestigd. De
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Russen beschikken over een krachtiger ra-
ket, hoewel het ook mogelijk is, dat zij,
zoals Franse bronnen zeggen, over een m-
genieuze lanceringmethode (met raket-
wagens, die over heuvels lopen) beschik-
ken, die het mogelijk maakt met betrck-
kelijk zwakke raketten grootse prestaties
te verrichten, doordat de startsnelheid door
andere middelen wordt opgevoerd.

De Amerikanen zullen in 1962 probe-
ren een man in een baan rond de aarde te
brengen. Officieel is als datum vastgesteld
de eerste weken van januari. De astronaut
zal John H. Glenn zijn. Ook hij zal ge-
plaatst worden in een Mercury-cabine. Als
raket zal een atlascombinatie worden ge-
bruikt. Ook zullen de Amerikanen voort-
gaan met het lanceren van Samos- en Mi-
dasraketten, uitgerust met waarnemings-
en waarschuwingsinstrumenten. Waar-
schijnlijk zal ook een satelliet worden ge-
lanceerd voor internationale radio- en te-
levisieverbindingen. De Amerikanen schij-
nen het probleem van ae stabilisatie van
satellieten — die dikwijls de neiging heb-
ben om haar as te draaien — te hebben
opgelost. Zij maken hierbij gebruik van

een electrompgneet, die zich richt naar 't
electromagnetisch veld van de aarde.

De Russen ,die het jaar 1961 gedoopt
hebben tot het „kosmische jaar", zullen in
1962 ongetwijfeld van zich laten horen. Zij
zullen waarschijnlijk een derde Wostokca-
bine lanceren met dit maal niet één maar
meer astronauten aan boord. Een presta-
tie, die de Amerikanen binnen niet al te
lange tijd wel zullen proberen te evenaren.

Verantwoording „stille armen"
T.S.P. ƒ 10; mej. G.B. ƒ 5,—; mevr. S.H.-
D. ƒ 5,—; fam. v.P. ƒ 5—,; fam. A. ƒ 1,50;
fam. R. ƒ 2,50; A.K. ƒ 12,50; N.N. ƒ 5,-;
J.v.d.W. ƒ 5,-; J.K.V. ƒ 5,-; mevr. A.C.
P.-E. ƒ 10,-. Totaal ƒ 66,50.

Zangdienst .
Maandag, 25 december a.s., zal in de Ge-

reformeerde kerk aan de Julianaweg een
kerstzangdienst worden gehouden. Aan
deze dienst verlenen o.m. medewerking een
meisjeskoor en de soliste mevr. Gastel.

Kerstconcert
A.s. zondag 17 december geeft het Her-

vormde Kerkkoor o.l.v. Herman Blekken-
horst een kerstconcert in de Hervormde
kerk. Aan dit concert wordt medewerking
verleend door de alt, Wilhelmina Matthes.
De orgelsoli worden verzorgd door de diri-
gent van het kerkkoor, met koorbegelei-
ding van Paul van Veelen.

Uitvoering Muziekkapel
De Zandvoortse Muziekkapel zal onder lei-
ding van de heer J. J. Wildschut op vrij-
dag 22 december een concert geven in het
kerkgebouw van de Hervormde gemeente.

Medewerking aan dit concert wordt ver-
Icend door do organisten Gerhard Boo-
gaard en Paul van Veelen. Als hobo-soliste
zal Marquerite Aronds optreden.

Het Nederlands Kamerkoor
gaf uitvoering in Monopole

In theater Monopole gaf het Nederlands Kamerkoor, o.l.v. zijn dirigent Felix de
Nobel, j.l. maandag een uitvoering van religieuze, romantische en badinerende lie-
deren en liedjes.

Een programma van uitersten — het ge-
dragen „Sanctus" van Clemens non Papa
en het uitbundige „Au clair de la lune" —
dat duidelijk de sporen vertoonde van een
„elk wat wils" samenstelling.

Bezoekers met een voorliefde voor reli-
gieuze koorwerken konden „Parce Domi-
ne" van Mathieu Gascogne en een „Pater
Noster" van Hans Leo Haszler beluisteren.
De romantisch geaarde toehoorders kwa-
men aan hun trekken met een compositie
van Johannes Brahms en de liefhebbers
van lichtvoetige teksten en klanken wer-
den vergast op volkswijsjes, o.m. over een
ruzie van een hond en een kat en meisjes
die een rijke man wensen te trouwen.

Tussen de onderdelen van het program-
ma door gaf Felix de Nobel tekst en uit-

leg over herkomst van de meodieën en
teksten. Een instructieve conference, die
echter niet kon verdoezelen dat in 't pro-
gramma zelf geen enkele lijn zat.

Het Nederlands Kamerkoor zong zoals
wij 't van dit ensemble gewend zijn: vlek-
keloos en zonder merkbare inzinkingen.

Het is knappe zangkunst, die echter
nooit dieper graaft dan de gepolijste op-
pervlakte. Soms zouden wij het koor iets
minder feilloos, iets minder glad willen
horen; hot zou dan winnen aan gloed en
warmte. Nu blijft het vaak te vlak en te
weinig bezield, om bij de toehoorders iets
in beweging te brengen.

De uitvoering stond onder auspiciën van
de culturele kring „'t Helm".

Ch. U.

Or.derovond
In het gymnastieklokaal van de Wilhel-
minaschool werd j.l. woensdag een ouder-
avond gehouden. De avond werd geopend
door de voorzitter van het schoolbestuur,
ds. C. de Ru.

De bijeenkomst stond in het teken van
het naderende kerstfeest en werd opge-
luisterd met de uitvoering van een kerst-
spel door de leerlingen van de school o.l.v.
de heer Berkenbosch. Na afloop van het
spel dankte het hoofd van de Wilhelmina-
school, leerlingen en regisseur voor de uit-
voering. Tevens nam hij afscheid van de
heer Berkenbosch, die per l januari 1962
de school gaat verlaten.

Voor de ouders bestond hierna gelegen-
heid het werk van hun kinderen te be-
zichtigen.

Burgerlijke Stand
8 december—14 december 1961
Geboren: Jolanda, dochter van J. Hunze
en N. Hofman.

Gehuwd: Hendrik Samuel de Goede en
Anje Dijkstra; Cornelis van Weele en
Edith Clementme Janse; Robbert Jonge-
bloet en Margaretha Helena Diependaal;
Johan Knotter en Pietje Molenaar; Bokko
Groenhof en Cornelia Dorsman.

Overleden: Henriëtte Maria van Sitte-
rcn, oud 67 jaar, gehuwd met G. A. M.
Tiggers; Jacob Vischschraper, oud 71 jaar,
gehuwd met L. H. van Havenberghe.

Overleden buiten de gemeente: Karolina
Schiffmann, oud 49 jaar, gehuwd met L.
Paap; Maria Petronella van Anraad, oud
84 jaar, gehuwd geweest met G. Chr.
Smeekes.

Geboren buiten de gemeente: Henri Pe-
ter, zoon van H. M. Braun en T. van Swit-
ters; William Joseph, zoon van W. J. Gu-
de en M. Drost; Jacqueline Antoinette,
dochter van B. Berrier en M. H. Smids;
Christina Maria Cornelia, dochter van P.
J. M. Koppen en Chr. E. de Jager; TJteke
Maria .dochter van F. H. M. Klaassens en
B. M. van Deenen; Brigitte, dochter van
B. Duivervoorden en W. C. Pel.

Watergetijden
h.w. I.w. h.w.

17 11.42 7.— —.— 19.30
18 0.17 8.— 12.46 20.30
19 1.19 9.00 13.44 21.30
20 2.12 10.— 14.29 22.30
21 2.58 11.— 15.13 23.—
22 3.41 11.30 15.15 24.—
23 4.23 12.— 16.33 —.—

strand
berijdbaar
3.00- 9.30
4.30-10.30
5.30-11.30
6.00-12.30
7.00-13.00
7.30-14.00
8.30-14.30

Samengesteld door P. van der Mije KCzn

Sedert 1849
Bankstellen show
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Bestuur van Brigade
wil reddingspost kopen

Het bestuur van de Zandvoortse reddings-
brigade heeft aan b. en w. verzocht, de
reddingspost „Ernst Brokmeier" aan de
Zuidboulevard, thans nog eigendom van de
gemeente, te mogen kopen.

Deze post werd tijdens de stormramp
van 1953 onderspoeld en moest in 1957
worden afgebroken na een aanvankelijk
provisorisch herstel, waarna op gemeente-
Kosten een nieuwe post werd gebouwd. De-
ze post blijkt uitstekend Ie voldoen en
hoewel de brigade het gemeentebestuur
zeer erkentelijk is voor de verleende hulp,
blijft het nog altijd een „bittere pil", dat
een van de eigendommen van de brigade
verloren ging. Nu het Nationaal Rampen-
fonds bereid is, in deze aankoop een aan-
zienlijke financiële bijdrage te verlenen,
meent het bestuur met het verzoek tot
aankoop bij het gemeentebestuur te mo-
gen komen. B. en W. menen, dat tegen
deze verkoop geen bezwaren bestaan en
stellen de raad voor de post aan de bri-
gade te verkopen voor een bedrag van
ƒ 9600,- zijnde de door de gemeente in '57
betaalde herbouwkosten van ƒ 17.357,20,
verminderd met de afschrijvingen tot en
met 1961 ad ƒ 7-757,20.

*
De heer H. van Bkeren, hoofd van de Han-
nie Schaftschool (o.g.l.o.) zal op 26 maart
1962 de pensioengerechtigde leeftijd be-
reiken. In verband hiermede heeft hij bij
schrijven van 27 november j.l. verzocht
hem per l mei 1962 ontslag uit de ge-
meentedienst te verlenen.

B. en W. stellen voor het gevraagde ont-
slag eervol te verlenen, onder dankbetui-
ging voor de gedurende 36 jaren aan de
gemeente in de functie van schoolhoofd
bewezen diensten.

*
De heer J. Ramkema, die in de raadsver-
gadering van 31 oktober 1961 werd be-
noemd tot lid der commissie tot wering
van schoolverzuim ter voorziening in de
vakature-Bense, heeft deze benoeming niet
aanvaard.

Het college beveelt thans voor een be-
noeming aan de heer A. A. Hoppenbrou-
wer, J. P. Heyeplantsoen 2.

*
B. en w. verzoeken de raadsleden, ook

Brtmchïleften
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

Agenda
voor de openbare vergadering van de
raad der gemeente Zandvoort op dins~
dag, 19 december 1961, des nam. 8 uur

1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen enz.
4. Overdracht reddingspost „Ernst Brok-

meier" aan de Zandvoortse Reddings-
Brigade.

5. Kasgeldleningen 1962.
6. Krediet in rekening-courant met de

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeen-
ten ,1962.

7. Aanleg parkeerterrein.
8. Subsidieaanvraag vormingscentrum

Humanistisch Thuisfront.
9. Subsidieaanvraag 'Stichting Recreatie'

voor de campagne „opgeruimd staat
netjes".

10. Wijziging overeenkomst N.V. Vuilaf-
voer Maatschappij „V.A.M."

11. Subsidiëring openbare leeszaal en bi-
bliotheek.

12. Aanschaffing twee volkswagens ten
dienste van de politie.

13. Aanschaffing machines enz. ten dien-
ste van de dienst voor publieke werken

14. Partiële wijzigingen stedebouwkundige
plannen.

15. Vaststelling nieuwe winkel- en bedrij-
venverordening.

16. Vaststelling nieuwe verordening begra-
nisrechten.

17. Wijziging verordening op het gebruik
enz. van de algemene begraafplaats.

18. Aanbrengen nieuwe ramen in het „res-
taurant" van de watertoren.

voor 1962 dit college machtiging te ver-
lenen, één of meer kasgeldleningen aan
te gaan ten laste van de gemeente, om-
dat het niet uitgesloten moet worden ge-
acht, dat Zandvoort in het komende jaar
tijdelijk een tekort aan liquide middelen
zal hebben. Evenals dit jaar zou men voor
1962 het maximaal op te nemen bedrag
vastgesteld willen zien op twee miljoen
gulden, hierin mede begrepen het krediet
van ƒ 500.000,—• hetwelk — zo nodig —
in 1962 in rekening-courant bij de N.V.
Bank voor Nederlandse Gemeenten kan
worden opgenomen.

Uitbreiding AZZ-tariaf
Bij beschikking van de minister van Ver-
keer en Waterstaat van l december 1961,
worden de tijdvakken voor de toepassing
van het z.g. AZZ-tarief met ingang van
l januari 1962. als volgt gewijzigd:

op maandag tot en met donderdag van
19 tot 8 uur van de volgende morgen en
van vrijdagavond 19 uur tot maandag-
avond 8 uur.

Zoals bekend geldt het AZZ-tarief voor
op automatische wijze tot stand gebrachte
interlokale gesprekken.

De verlaging van de kosten kan globaal
worden gesteld op een derde van het nor-
male tarief.

de nieuwe^Wf Jf O©l*I/es zijn u/f/

in handige schuifdoos

met vitamine A -4- C

J.paifc CM.

Zandvoortmeeuwen
Wedstrijduitslagen zijn niet te melden
daar alle voor woensdag 6, zaterdag 9 en
zondag 10 december j.l. vastgestelde wed-
strijden werden afgelast.
Programma zaterdag 16 december:

SVJ-Zandvoortmeeuwen 14.30 u.
6 Zandvoortm. 2-Kinheim 4 14.30 u.

11 Zandvoortm. 3-Energie 2 14.30 u.
Adspiranten:
37 HFC b-Zandvoortm. a 15 u.
62 EDO d-Zandvoortm. b 15 u.
65 EDO e-Zandvoortm. c 15 u.
68 Zandvoortm. d-Spaarndam a 15 u.
76 Zandvoortm. e-Haarlem f 15 u.
89 Haarlem g--Zandvoortm. f 15 u.

Programma zondag n december:
RKAVTC-Zandvoortmeeuwen 14.30 u.
Zandv.m. 2-Stormvogels 3 14.30 u.

24 Wijk aan Zee 2-Zandvoortm. 3 12 u.
27 HFC 5-Zandvoortm. 4 9.45 u.
60 Onze Gezellen 4-Zandvoortm. 6 12 u.
85 Zandvoortm. 7-Schoten 6 9.45 u.
95 Zandvoortm. 8-HBC 8 12 u.

Junioren:
110 Zandvoortm. a-VSV a 9.45 u.
122 EDO b-Zandvoortm. b 9.45 u.
Opstelling Zandvoortmeeuwen
In de ontmoeting tegen RKAVIC in Am-
sf^elveen komt; het eerste elftal van Zand-
vóortmeeuwen a.s. zondag in de volgende
opstelling uit: Ter Wolbeek; Stokman en
Water; Bruijnzeel, Stobbelaar en Kerk-
man; Kraaijenoord, Koper, Visser, Keiler,
Oosterbaan. Reserves zijn Swart, A. Stob-
belaar en Zwemmer.

K.J.C. „De Kroon"
De stand in de competitie van de

maand december luidt als volgt: 1. B.
Keur 40271 p.; 2. mevr. Verhaert 39908 p.;
3. mevr. Bakkenhoven 39029 p.; 4. J. Bar-
tens 38846 p.

Donderdag 21 december vindt een open-
bare wedstrijd plaats.

Zandvoortse Bridgeclub
A.s. zondagmiddag organiseert de Z.B.C,
de traditionele onderlinge kerstdrive. Na
een gemeenschappelijk diner geeft de to-
neelvereniging „Op hoop van zegen" een
opvoering in hotel Keur van de één-acter
„De brief van Don Juan".

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Wedstrijdprogramma voor zondag It dec.:
'enioren:

Heren:
ZHC 1-Alliance 2, 14 uur.
Alliance 4-ZHC 2.
Alkmaar 4-ZHC 3.
ZHC 4-Alliance 6, 11.15.

James:
ZHC 1-Alliance 2, 12.30 uur.
ZHC 2-MYRA 2, 11.15.

Programma voor saterag 16 dec.:
Teugdwedstrijden:
Jongens:

BMHC d-ZHC a.
ZHC b-Eechterop c, 15.15.
Alliance f-ZHC c

Meisjes:
ZHC a-HBS a, 14 uur.
Strawberries b-ZHC b.
ZHC c-BDHC g, 14 uur.
ZHC d-ZHC e, 15.15.

'Jitslagen van adspirantwedstrijden:
BMHC b-Beren, 1—0.
BMHC c-Wolven, 3—1.

Adspirantwedstrijden op zaterdag 16 dec.:
Haasjes-Rood Wit, 14.15.
Konijntjes-Strawberries, 15.15.
HBS q-Wolven, v

Op dinsdag 19 dec." wordt gespeeld:
Strawberries b-Boxers, 14.45.

Op zondag 24 december worden door de
leden van de Zandvoortse Hockey Club
onderlinge wedstrijden gespeeld.

De dag was gewoon be-
gonnen. De zon kwam
met het licht aandra-
gen; daarna kwamen
<2e melkboeren niet hun
snorkende „hondjes".
De melkflessen dansten
over de oneffenheden

in de straten. Voor de ramen verschenen
slaperige gezichten. Schoorstenen begon-
nen speels rookpluimpjes te spuwen in de
nieuwe morgen. Achter het dorp langs de
horizon gingen rose, ronde wolkjes op reis.
Het was een schoon begin.

Tevreden fietste de oude Jan Kneur door
het dorp. Bij de kerk stapte hij af, want
fietsend kon hij het eind van de Kerk-
straat niet halen. Met de fiets aan de
hand liep hij langs hotel Kouwes. Op de
Blootonder zette hij zijn fiets neer. Met
de handen in sijn sakken drentelde hij
rond. Zijn ogen gingen speurend langs het
strand. De oude Jan had nog goede ogen,
scherpe, blauwe zee-ogen. Niets van wat
de zee die nacht op het strand liad gesine-
ten ontging hem. Veel was liet niet. Vroe-
ger was het beter, dacht hij, vroeger was
alles beter, mooier en gezelliger. Hij voél-
de zich wat onwennig aan de zeekant met
s'n koude en strakke gebouwen, 't Dorp
wordt te groot. Er wordt te veel gebouwd.
Mijmerend keek hij naar de zee. Zij ten-
minste bleef deselfde: woest en zacht,
grijs en blauw.

Het was eb. De zee liep snel terug. Fel
trok se haar sporen door het zand.

En toen zag de oude Jan opeens dat er
iets misliep. Hij wreef in zijn ogen, keek
nog eens en nog eens, zijn ogen puilden
uit van ontzettinn.

Trillend pakte hij zijn fiets en reed zo
snel hij maar kon naar het gemeentehuis.
Zijn fiets gooide hij neer, hij rende naar
binnen en gilde: „De burgemeester, ik
moet de burgemeester!"

Deuren vlogen open en verschrikte amb~
tenaren stormden de hal in.

„Is er brand f f Wat is erf" riepen se.
„De burgemeester!" schreeuwde de oude

Jan. De trap kraakte en daar verscheen
de burgemeester met een klein gevolg.

„Wel? Wat is er aan de hand?"
De burgemeester had de wenkbrauwen

opgetrokken, minzaam maar geërgerd.
„O, burgemeester!", kreunde de oude

Jan, „de zee! "
„Wel, wat is er met de zee?"
„De zee loopt, weg, burgemeester!"
„Wat?"
„De zee loopt weg!"
De burgemeester lachte.
„Kom, kom, Kneur, was 't niet de eb?

Heb je gisteravond een feestje gehad?"
De ambtenaren lachten, één-stemmig.
„Nee, burgemeester, met m'n eigen ogen

heb ik het gezien".
„Wij zullen samen gaan kijken, hoor",

zei de burgemeester, geruststellend en hij
knipoogde tegen de ambtenaren, die zich
in hun lach verslikten.

„Daar gaan we dan!" gaf de eerste bur-
ger opgewekt het startsein.

En zo gebeurde het dat het gemeente-
huis leegstroomde. Voorop ging Kneur
naast de burgemeester, daarachter — hiër-
archiek knus babbelend — het ambtena-
renkorps. De uittocht baarde veel opzien

„Wat is er? Wat is er? vroegen de
mensen. En omdat ze een antwoord wil-
den, volgden ze de stoet door de Kerk-
straat naar de Blootonder. En daar

„Oooh...!" zuchtte de menigte.
Waar ooit de zee was, was nu een gat,

een modderig diep gat. Set was lu-
guber, doods en verlaten.

Een man rende vanaf het strand naar
de menigte toe. Hij zwaaide met een grote
fles. „Er zit een brief in; Er zit een brief
in!"

Hijgend overhandigde hij de burge-
meester de fles. Deze opende de fles er
schudde de brief er uit.

Onder doodse stilte las hij voor:
„Ik heb er genoeg van.
Ik kan het niet langer aanzien,
Bouwen maar!"

De Zee

Practisch geschenk
voor aanstaande Moeders

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 16 december:
56 TYBB adsp. b-TZB a 15 u.

Programma zondag 17 december:
20 SHS-TZB 14.30 u.

(Van der Aart-sportpark)
56 Ripperda 5-TZB 2 12 u.
87 WH 4-TZB 3 12 u,
96 TZB 4-Van Nispen 3 uitg,

104 TZB 5-DIO 7 12 u

K.J.C. Zandvoort
J.l. woensdag speelde KJC Zandvoort de
voorlaatste ronde voor het clubkampioen-
schap. De stand luidt: 1. T. Veen; 2. J.
Nijs; 3. P. C. Terol; 4. J. Zwemmer. Za-
terdag 23 december vindt een kerstdrive
plaats.

Zandvoortse Korfbalclub
Voor het komende weekeinde zijn de vol-
gende ontmoetingen vastgesteld:

Zandvoort I-Oosthoek 2
Zandvoort a-Oosterkwartier a.

PUROLin huis!
Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke
kloven, Ruwe handen, Schrale huid.

Zandvoortse Bridgeclub
In een zeer spannende ontmoeting heeft de
Zandvoortse Bridgeclub verloren van de
Leidse bridgeclub „Professorenwijk".

De A-lijn van de Z.B.C. behaalde 310 te-
gen de gasten 238 punten; de B-lijn daar-
entegen verzameld 209 tegen Leiden 301.
Ook de C-lijn verloor met 162 tegen 207
punten. De D-lijn won met 193-107 punten.

Leiden behaalde in totaal 916 tegen 874
punten voor de Z.B.C. De uitgeloofde be-
ker ging dus naar de sleutelstad.

In februari 1962 vindt een returnont-
moeting plaats.

Schietwedsteijd
Donderdag 21 december a.s. vindt de jaar-
lijkse schietwedstrijd plaats voor het
korps beroepspolitie op de buitenbanen
van het circuit.

Sociëteit „Voor Anker"
Het Sint Nicolaasfeest .georganiseerd door
de bejaardensociëteit „Voor Anker" is een
groot succes geworden. Ongeveer 200 le-
den en genodigden hebben in Zomerlust
veel plezier beleefd aan <3e conference van
Harry Boda en het muzikale optreden van
een jeugdorkest. Aan het eind van de mid-
dag ontvingen de aanwezigen een ge-
schenk van Sint Nicolaas.
Vrijdag 22 december a.s. vindt een kerst-

middag plaats in het gebouw van de so-
ciëteit, restaurant Zomerlust, Leerlingen
van de dr. Albert Plesmanschool zullen
tijdens de bijeenkomst een kerstspel op-
voeren.

Behaaglijk warm!

Natuurlijk
een oliehaard
gestookt met...

€sso) PETROLEUM
MEER WARMTE
MINDER ROET
ZUINIGER

OLIE- en G ASHANDEL Fa. A. Kerkman & Zn.
van Lennepweg 5 - Tel. 3576 .

ZANDVOORT

PAMILIEBERICHTEN

De heer en mevrouw RINKEL-SMIT
geven met grote vreugde kennis van de
jeboorte van hun dochtertje

MIRJAM R A C H E L
Sandvoort, 14 december 1961
Parallelweg 32 ,
Tijdelijk Huize „Uyt den Bosch", Span-
laardslaan 7, Haarlem

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De burgemeester is verhinderd woensdag
20 december spreekuur te houden.

*
Wethouder Tates is verhinderd a.s. dins-
dag zijn spreekuur te houden.

Mensen en zaken
Adolf EicHmann

Wanneer deze regelen gedrukt zijn, zal er
over het uiteindelijke lot van Adolf Eich-
mann zijn beslist. Maandenlang heeft de-
ze naam, die nauw verbonden is met de
weerzinwekkendste gruwelen der nazi's, in.
het nieuws gestaan. »

Deze man, die verantwoordelijk is voor
iet uitmoorden van miljoenen joodse man-
nen, vrouwen en kinderen, zal straks ver-
oordeeld worden. De openbare aanklager
tieeft geen twijfel laten bestaan over de
schuld, de enorme schuld, die Eichmann
op zich geladen heeft. Zijn monsterlijke
daden zijn in het langdurige proces op
onweerlagbare wijze aangetoond en nu is
het dan zo ver dat er gerechtigheid zal
worden gedaan aan ' de slachtoffers van
Eichmann, die eens de verpersoonlijking
van de jodenhaat werd genoemd.

Naar mate het proces duurde, is de be-
langstelling er voor geluwd. Het was alle-
maal, alles wat in de aankaeht stonö, al
doorleefd door het geteisterde Joodse volk.
Men kreeg de indruk dat de Israëli's Eich-
manns hoofd niet eens wensten. Door de
dood van deze massamoordenaar komen
zijn miljoenen slachtoffers niet meer tot
leven..

Voor velen zal het niet twijfelachtig zijn
welk vonnis de rechter vrijdag zal uit-
spreken. Wanneer er ooit een man onder
een verpletterende bewijslast bedolven is
dan is het Eichmann wel. Alleen kan men
met stomme ontzetting kennis nemen van
z'n grenzeloze verstar dheid: „Niet ik,
maar mijn opdrachtgevers waren schul-
dig. Zij alleen zijn verantwoordelijk voor
de massamoorden, die men mij in de
schoenen schuift". Maar wat is dit dan.
voor gehoorzaamheid en discipline, die
niet in verzet komt bij al het onrecht en
het lijden, dat de joden in oorlogstijd is
aangedaan?

Misschien heeft de openbare aanklager
volkomen gelijk het leven van Eichmann
te eisen. Maar wat betekent het ophangen
van één man tegenover de afzichtelijke
misdaden aan miljoenen mensen bedre-
ven? Zo'n terechtstelling is zelfs nauwe-
lijks symbolisch te noemen.

Wat zou het een bijzondere daad zijn,
wanneer het Gerechtshof te Jeruzalem
vandaag zou zeggen:

„Adolf Eichmann, wij verklaren u voor
schuldig aan de misdaden, die u ten laste
zijn. gelegd. Wij zullen u niet het leven
benemen onder het motief: „oog om oog,
tand om tand".

Voor de gehele mensheid heeft in dit
proces in uw persoon de onmenselijkheid
van het nazeïsme en de diktatuur terecht
gestaan. Ga daarom terug naar uw eigen
land en bedenk dat u iedere dag, die u
nog wordt geschonken, zult worden aeh-
tervolgd door uw geweten.

MOMUS
Over de straf die Adolf Eichmann zou
moeten ondergaan voor zijn misdaden te-
gen Tiet Joodse volk bestaat verschil van
mening. Dat is uit verschillende publica-
ties en commentaren van de laatste maan-
den duidelijk gebleken.

Wij zijn van oordeel, dat het vonnis dat
de rechtbank van Jeruzalem hedenochtend
heeft uitgesproken, het enig juiste ant-
woord is op de misdaden van de beklaagde.

Red.

Aktie van Padvinders
Nog enige weken, dan is het weer oude-
jaarsdag.

Een dag van intieme huiselijke sfeer.
Ongetwijfeld denkt u dan ook aan olie-
bollen. Moeder slaakt nu al een zucht.
Oliebollen bakken dat geeft zo'n vieze
lucht, zo'n smeerboel in de keuken.

Ook de Zandvoortse padvinders denken
aan oliebollen. Zoals ieder jaar, gaan de
padvinders weer hun oliebollen-aktie be-
ginnen. Zij doen dat voor aanschaf van
materiaal en het instandhouden van hun
troepmiis.
Wist u, dat deze padvinders vorig jaar 3600
oliebollen hebben verkocht? Wist u, dat zij
toen nog nabestellingen kregen, die helaas
door gebrek aan grondstoffen niet uitge-
voerd konden worden?
• De padvinders zijn voornemens bestel-
lingen aan huis te komen noteren en de
-oliebollen ook aan huis af te leveren.

U kunt er van overtuigd zijn, dat de
beste grondstoffen worden gebruikt.

Huismoeders bedenkt u niet. Bestel uw
oliebollen bij de padvinders. Geen vuile
keuken maar wel puike oliebollen.

Een nadere mededeling van deze actie
van de Zandvoortse padvinders volgt in
de editie van a.s. vrijdag.

Voor Kerstboomartikelen
en kaarsen

natuurlijk naar

Het Wonder van Zandvoort
Ook voor geschenken uw adres!
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

Beddenmagazijn

W. H. KEMPER
Haltestraat 21, telefoon 2119 en 2501

WOLLEN DEKENS vanaf ƒ 14,95
ZUIVER WOLLEN VAN WIJK DEKENS
150 X 200 ƒ 39,75 180 x 220 ƒ 54,75
TERLENKA DEKEN '

l pers. ƒ 35,—; 2 pers. ƒ 46,50
GESTIKTE DEKENS:-

ƒ 16,50, ƒ 18,50 en ƒ 22,50
NYLON BEDSPREI met volants ƒ 55,75
DEKENSPREI m. volants, 2 pers. ƒ 42,50



Bij de Dienst voor de Huisvesting van Bejaarden wor-
den gevraagd enige

Verpleeghulpen
(extern)

Salaris tussen ƒ 236,54 en ƒ 413,95 per maand bruto.
De personeelsleden gebruiken de maaltijden in het te-
huis, waar zij werken. De dienst verleent bemiddeling
bij het verkrijgen van een kamer. •"' "• ,
Sollicitaties te richten aan:
de Directeur van de Dienst voor de Huisvesting van
Bejaarden, Gedempte Gracht 68, Zaandam.

Bij [het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS
nabij SANTPOORT

kunnen worden geplaatst

verpleegsters
(diploma B)

in gedeeltelijke dienst. Het bezit bovendien van
diploma A wordt afzonderlijk gewaardeerd. Evt.
plaatsing voor nachtdienst is mogelijk.
Ter bespreking van diensttijden en salaris kun-
nen nadere informaties worden verkregen bij
de afdeling Personeelszaken dagelijks van 9-12
uur en van 14-17 uur, behalve zaterdags, zon-
en feestdagen.
Schriftelijke sollicitaties aan de Eerste Genees-
heer-Directeur

STICHTING CHR. KLEUTERSCHOOL
ZANDVOORT-NOORD

Sollicitanten worden opgeroepen voor de ontstane va-
cature van

HOOFDLEIDSTER
aan haar kleuterschool Van Lennepweg 2.
Vereisten: Akten A en B.
Sollicitanten dienen belijdend lid te zijn van de Herv.
Kerk. Sollicitaties in te zenden aan de secretaris,
A. J. van der Moolenstraat 78.

fl G Slinger
' CEDIPL. OPTICIEN
[ ERK.ZlEKENFOMDSUUERflNCIEPl
POSTSTR12 - TE

ZflNDVOORT
niilllll

greet kuntz-zonjee
schoonheidsspecialiste

frans zwaanstraat 88
telefoon 2338
behandeling

volgens afspraak

Voor de a.s. feestdagen:

Hors d'Oeuvre's
Zalmmayonnaise
Lobster en Crabmayonnaise
Russische Eieren
Huzarensalade's

IJSTAARTEN
Chipolata en andere puddingen
Gebr. Kippen
Croquettes, bitterballen enz.

Gelieve te bestellen vóór zaterdag 23 december 1961. TEL. 3713

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, OpelenVW-busjes

Zr. Dlna Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Kousenreparatie
Door uitbreiding van onze afdeling uw
kousen weder in één dag gereed.

ZANDVOORT

1CERST-
BOMEN
in alle prijzen en
prachtige kerststukjes
verkrijgbaar bij:

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Hef speciaal-
adres voor uw BRUJDS- en GBAFWERK.

ALLE SOORTEN BLOEMBOLLEN
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR D. OFFENBERG
Nic. Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

„NUR DIE", de werkelijk goede reclame-
kous vanaf f 1,45 in 4 verschillende soor-
ten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING
Het van ouds bekende adres:
Fa. v.d. Veld-Schuiten'

KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

HERVORMD KERKKOOR
Dir. Herman Blekkenhorst

KERSTCONCERT
op ZONDAG 17 DECEMBER n.m. 8 uur
in de Hervormde Kerk. Toegang vrij.
Medewerkenden:
WILHELMINE MATTHES, ALT
HERMAN BLEKKENHORST, ORGEL
PAUL v. VEELEN, KOORBEGELEIDING

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
P. Flieringa, Brederodestraat l, tel. 2181

W1JKZUSTER:
r A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294

APOTHEEK:
16 t.m. 22 december:

Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. 3073
Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.
Zondag 17 december

Dierenarts J. Hagedoorn, Heemsteedse
Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 17 december
3e Advent

10.30 uur: mej. ds. W. H. Buijs.
Jeugdkapel in het Jeugdhuis

10.30 uur: spr. de heer D. L. Nieveld.

NED. FROTESTANl-ENBOND,
Brugstraat 15
Vrijdag 15 december

20 uur: Adventswijdingsdienst. Voorg.:
ds. A. J. Snaayer (d.g.), Haarlem.

Zondag 17 december
10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.) uit
Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 17 december
3e Advent

10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: ds. C. W. Thijs, Nieuw-Vennep.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
De H.H. Missen zijn te 7.30, 9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur.
's Avonds om 19.30 uur: Avondoefening.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 19 december

15 uur: Kerstfeestviering in Pniël, Zui-
derstraat 3. Spr. zr. B. Helmhout, de
heer H. Veldkamp en de heer J. W. van
Zeijl.

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudie zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal 4.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 17 december, 9.45 uur,' 298 m: ra-,
diotoespraak door dr. D. H. Prins. Onder-
werp: Mensen zoeken hun weg.

arriveert a.s. woensdagmiddag 20 december
half 3 in onze zaak. Hij zal dan zitting houden
tot 5 uur. En ook donderdag en vrijdag van
3-5 uur.
Voor ieder kind onder geleide heeft hij een sur-
prise meegebracht.

Dus doet al uw kerstinkopen bij de

Grote Krocht 5-7

WIJ BIEDEN U EEN ENORME SORTERING
KERSTVERSIERINGEN

Reeds ZEVEN GROTE BALLEN voor l gulden
Uitgebreide sortering Philips Kerstverlichting
reeds vanaf ƒ 8,95
Alle maten KAARSEN, reeds 20 stuks voor 29 et
Kerstlakens en -lopers, crepepapier, kandelaars,
Lametta, ijspegels, enz. ens.,
SLINGERS vanaf 15 cent .,'•

ONZE KERSTAFDELING IS OP

INGERICHT!
Dus u kunt op uw gemak 'alles zelf uitzoeken.

Voor de komende feestdagen!
PHILIPS TELEVISIE, keus uit vele modellen,
43 cm beeld, klaar voor de toekomst,
uitgebreid met 2e kanaal ƒ 725,—

PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld v.a. ƒ 865,-
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk
overleg, de betaling-met u.

In samenwerking met PHILIPS NEDERLAND kunt u tijdens de feestdagen en de
maand december, gedurende enige dagen op proef in uw eigen huiskamer kijken
naar PHILIPS TELEVISIE. Vraagt bij ons inlichtingen!

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

F•
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534, Zandvoort ,

Coupon: Naam:

Adres:

Een paar knotten wol
en twee pennen ! '•
Meer hebt u niet nodig voor het
breien van modieuze kleding. Bi'ei-
wol bezit alle eigenschappen om
echte mode-creaties te maken voor

u zelf en uw gezin.
Door de grote kleurenrijkdom en de
voortreffelijke kwaliteit die wij u
bieden is wol hét mode-materiaal

voor de vrouw met smaak.
Een royale damesjumper maakt u
bijv. uit 500 gram Neveda Valentiiie
wol a ƒ 2,25 per 100 gram. Dus
voor ƒ 11,S5 heeft u al zo'n kunstig

inode-meesterwerkje

DE WOLBAAL
HALTESTRAAT 12a, TELEF. 2099

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v. d. Bos & Zn
Grote Krocht 23

Tel. 2562 Burg. Engelbertsstraat 54
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

SPECIALE WEEKEND-REOLAJUE
750 gram schouderkarbonaden 3,00
750 gram ribkarbonaden 3,25
500 gram lende entre-cote ..: 3,25
750 gram prachtige osselappen 2,75
Voor de boterham:
150 gram lever 0,95
150 gram rosbief 1,00
150 gram frikando 1,00
150 gram pekelvlees 0,75
150 gram gebraden gehakt 0,55
150 gram. ham 0,85
250 gram gekookte worst 0.85
l ons ham met l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85
Ook voorradig Ie Kwaliteit, braadkuikens

en kippenpoulet

KERSTGESCHENKEN:
Kristallen compôte ƒ 17,50
Kristallen glazen, per stuk ... ƒ 1,50
Ovaal zilveren lijstje ƒ 17,50
Frans schemcrlampje ƒ 17,50
Ovale spiegeltjes ƒ 2,50
Zilveren sieraden

JEANNE C. DOORMAN „Eigen sfeer"
Kleine Houtstr. 113-115 Haarlem tol. 11318

voor proef PHILIPS TELEVISIE te zenden aan:
PHILIPS SPECIALIST F. H. PENAAT -Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 - tel.2534

Nieuwe Volkswagens
'61 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Ook Opeis Rekorü....'Gi
Pieters, Haarl.str. 2, tel. 3652
en 4200.

H. K. VAN ES
Arts

AFWEZIG
tot 28 december

Waarneming praktijk door
de overige Zandvoortse

artsen.

Ned, Prot. Bond
Gebouw Brugstraat 15
Kerstwijdingsmiddag
voor de vrouwen

op 21 december nm. 2.30 u'.
Belangstellenden welkom.

Aangeb. A'dam-N., zonnig
BEN.HUIS, 3 gr. k., keuk.,
plaats v. douche, veel berg-
ruimte 100 m-, 2 werkk.,
alles goed onderh., geen
overburen. Huur ƒ 15,70 p.
week. Gevr. huis, 4 k. te
Zandv., evt. Amersfoort 3
kmrs. Br.: Kentie, Mos-
veld 35, Amsterdam.

Garage
te huur, centr. dorp. Bi.
nr. 9706 taur. Z. Crt.
Te huur: 2 gr. GEMEUB.
KAMERS m. c.v., zo goed
als vr. keuk, douche, ƒ 25,-
p.w. alles inbegr. v. perm.
Br. nr. 9701 bur. Z.Crt.

Aangeb. in ruim huis grote
verw. KAMER of meerde-
re KAMERS v. echtp. of
gez. m.k., v. k.o.l. tijd.
Desgew. m. pens. of alleen
middagm. Br. 9708 Z. Crt,

TE KOOP:
Zeer groot woonhuis
met souterrain en zomer-
huis. Gel. i.h. centrum v.h.
dorp. Dicht bij zee en sta-
tion.
Inl.: Mak. S. Attema & Zn.
Hogeweg 64-66, tel. 2715
Jongedame zoekt voor min.
l jaar GEM. KAMER met
vrije of gebr. v. keuken.
Br. nr. 9606 bur. Z. Crt.

Garage
te koop. Br. nr. 9707 Z.Crt.

Te koop aangeb. wegens
verhuizing OLIEHAARD,
merk „Hoenson", z.g.a.n.
ƒ 250. Kostverlorenstr. 105,
telefoon 2730.
PHILIPS TV, 43 cm beeld
m. gar., in gebr. te zien.
Goedkoop af te halen Dr.
Kuyperstr. 9, tel. 4030.

Aangeb.: pracht NIEUW
TAFELBILJART compl.
160 x 90, weg. omst. van
ƒ 285 voor ƒ 150. Bi', ond.
nr. 9705 bur. Z. Crt.

T.o.a. WITTE SCHOENEN,
met KUNSTSCHAATSEN
i.z.g.st., maat 5. Tel. 3297
na 8 uur 's avonds.

Te koop: WINKELHUIS
m. woning op Ie st. Leeg
te aanv. Mak. K. C. v. d.
Broek, Brederodestraat 25.

FLAT te koop gevraagd.
Br. nr. 9704 bur. Z. Crt.

Te koop gevr. WOON-
HUIS m. of zonder gar, nu
of later leeg te aanv. en
•mige beleggingspercelen.
Mak. K. C. v. d. Broek.
Brederodostr. 25, Zandvoort

Te koop gevr. COMMODE
en WIEG. Br. nr. 9702 Z.C.

Te koop gevr.: KINDER-
LEDIKANTJE Brederode-
straat 70, tel. 3074.
HUIS te koop gevraagd.
Br. nr. 9703 bur. Z. Crt.

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

MEISJES (15-20 jr) GE-
VRAAGD voor plastic-ate-
lior; 5-daagse werkweek.
Korthof, Haltestraat 5, te-
lefoon 2807.

WERKSTER gevr. voor 2
a 3 ocht. p.w. Tel. 2565.
C A S T O R wasautomaat,
warme luchtdrogcr ƒ 1395,
ook in huurkoop, betaling
in overleg. W. Schouten,
Hugo do Grootstraat 19,
Telef. 2525.

VOETKUNDIGE pedicure,
manicure, massage

ZEESTRAAT 33
Afspraken via tel. 2135.
Behandeling bij u aan huis

KERSTFEEST
en mooi zijn
hooit bij elkaar!

Geef vóór de feest-
iagen eens extra aan-
aandacht aan uw
uiterlijk.
Mijn grote massage
(inclusief masker en
make-up) ƒ 7.-
Kleine massage ƒ 5.-
Graag vooraf tele-
fonische afspraak
(Telefoon 2179)
BEAUTY PARLOUR

Ans Nanninga
Kostverlorenstraat 64
Telefoon 2179

Gedipl. pedicure
Behandeling bij u aan huis.

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 4513.

Mevr. Hamelink vraagt
HULP in de huish. voor
hole of halve dagen. Van
Stolborgweg 6, tel. 3308.
GEVR. begin jan. HULP
op dinsdag- en vrijdag-
morgen van 9—12 uur,
Teunisbloemlaan 22, Bent-
veld, telefoon 40257.
NET MEISJE gevr. voor
winkel en huishouding.
M. KEUR, Diaconiehuis-
straat 36.
GEVR. WERKSTER, ma.,
wo. en vrijdag van 8.30—
12.30. Telef. 2206.

U stelt prijs op een
extra lekker
kERSTBROOD?
Dan kunt u trecht bij
Brood- en banketbakkerij
Fa. A. v. d. Mije en Zn.
Schoolplein 4, tel. 2467
SPECIALE aanbieding:

SPECULAASBROKKEN
250 gram ƒ 0,59

GRATIFICATIE. Televisie
en Radio, Philips, Aristona,
Erres, plaatsen wij nu nog
direct. Ie betaling febr.'62,
betaling in overleg.
W. SCHOUTEN, Hugo de
de Grootstr. 19, telef. 2525

Van DaiTi's kapsalons
moderne '
haarverzorgingvoor

Voor DAMES: KERKSTRAAT la
Voor HEREN: HALTESTRAAT 53
Dinsdags de gehele dag gesloten

Kerstbomen
Groen
Hulst
en iedere dag

verse
bloemen
M. Schniedewind

Bloemenmagazijn ,Noord'
VONDELLAAN, TELEFOON 4320

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Aan uw lijn ziet men hoe jong u bent!
Een nieuwe japon of truitje en rok staat
pas leuk als u een goed korset en een
goede ta.h. draagt.
KORSETTEN:

zijsluiting met veter ƒ 19,95
met binnenband ƒ 25,75

STEP-INS ƒ 5,95, ƒ 6,75, ƒ 10,75
Ook voor zware figuren
B.H., geheel kant, voorgevormd ƒ 4,95

Onze succes B.H.
geheel kant met beugel ƒ 5,95
TEENAGERS B.H.'s ƒ 2,95

TIMA KOUSEN
Naadloos ƒ 1,48

WANDELKOUS met naad ƒ 1,98
AVONDKOUS ƒ 1,98, ƒ 2,95
MOUSSE-NYLONS ƒ 3,95
SUPP.HOSE-STEUNKOUS ƒ 16,90

Maison Eiegance
MEVR. J. VOS

Kostvcrlorenstraat 49 - Telefoon 4492
Dinsdags gesloten



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHÏWBS en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADÏO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR
Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN, Wij leverrn alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

Vakkundige en snewe
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onxe showroom

SPECIALE
VERKOOP

van een partij zéér zware kwaliteit

FLANELLEN
LAKENS

1 persoons aso x

5.58

2 persoons

per 2 stuks voordeliger

10-zonu JL^Jf

per 2 stuks voordeliger

7^33
nu

PROFITEER VAN DEZE UNIEKE VERKOOP!

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30—36 TELEFOON 2666

Extra lekker Extra voordelig
Slagerij Burger
HALTESTRAAT 3 TELEFOON 2994

750 gr. Vark. fricando 3,78
750 gr. Magere vark.lappen ... 3,58
750 gr. Doorr. runderlappen ... 2,68
750 gr. Magere runderlappen... 3,78
750 gr. Braadw. en saucijzen 2,48

Lamsvlee* onze hobby
500 gr. Bout 2,65
500 gr. Magere lappen 2,45
500 gr. Carbonaden 1,78
500 gr. Lamshaché 1,90

Heerlijke braadkuikens 500 gr. 2,30
100 gr. Kippoulet 0,46

250 gr. Geld. rookworst 0,85

Voor de boterham
100 gr. Paté de foie gras en
100 gr. Ham, samen ... 89et

woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o 1,25
200 gram Saks 0,59

Maandag en "dinsdag
250 gr. héél malse bief stuk 1,65
3 slavinken 0,98
3 frikandellen 0,98

Gebr. Burger's Slagerijen
Amsterdam, Haarlem, Zandvoort

Fa. H. van
ZEESTRAAT 48 — TELEFOON 2684

A.s. zaterdag

n' heerlijke roombotercaketulband f 1,40
250 gr. roomboter-kerstkransjes f 1,25
Vergeet u vooral niet zo'n heerlijk

groot krenten- of rozijnenbrood
voor zaterdag bij onze verkopers te bestellen.

Heeft U

SCHILDER of WITWERK ?
wij staan voor U klaar

D. SCHAAP Jr.
Dr. Schaepmanstraat 16, Zandvoort
Telefoon 3Z45

Meester Schilder N.S.S.

Erkende R utorij school „Zandvoort"
Tha *eckestraat 17 - Telefoon 3283

V E R H U U R VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

Belangrijke
TELEFOONN JMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage • Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrij f O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Ger-tenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

PHILIPS
GESCHENKENPARADEPKIUPS

Cadeaux
van blijvende waarde!

PHILIPS SCHEERAPPARAAT v.a. 42,-
tondeüze 7,50
strijkbout 34,50
radio-pionier 13,75
stroomstrijkijzer 57,50
ventilator kachel 72,50

Enige dagen gratis op proef.
Platenspeler op voet 65,—

Platenspeler m. versterker, speelklaar 148,-
Bandrecorder transistor 278,—
Radio, transistor, vanaf 98,—
RADIO, klein model vanaf 83,—
In verschillende kleuren.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen op zeer prettige wijze de be-
taling met u. ,
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT - Zandvoort
Kostverlorenstraat 7, tel. 02507-2534

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

KERST AANBIEDING
Occasions, juwelen en gouden sieraden

Briljanten armband ƒ 975,—
Briljanten ring ƒ 495,—
Briljanten oorbellen ƒ 650,—
Diamanten oorbellen ƒ 250,—
Diamanten ring ƒ 225,—

Alles het Amsterdamse slijpsel
Gouden armbanden .' vanaf ƒ 98,50
Gouden dames- en herenringen vanaf ƒ 25,—
Gouden sigarettenkoker ƒ 495,—
Zilveren theeservies 3-delig ƒ 495,—
Zilveren broodmanden vanaf ƒ 149,50
Verder ruime keuze in zilveren couverts, bon-
bonbakjes, fruitmanden, roomstelletjes, kande-
laars, sigarettenkokers, sigarendozen, enz. enz.

H. W. DAMES
Kruisstr. 19, Haarlem b.d. Ridderstr. ,tel. 16910

DE KERSTBOMEN
zijn er weer!
in alle maten
en alle prijzen •

t
U kunt ze weer uitzoeken
bij het bekende adres:

A. van Steijnen
Grote Krocht 29
Telefoon 2770

Aanbieding geldig tot en met 30 december 1961

bij aankoop van 10 flessen wijn
ook gesorteerd, de llde fles gratis
Bovendien bij elke fles

BEAUJOLAIS vanaf ƒ 2,75
ZOETE SPAANSE WIJN, Brioso a ƒ 2,75
en VERMOUTH RAVELLI a ƒ 4,30
l GLAS GRATIS'

VIN BLANC DU PAYS MONT DORE 1,50 p. fl.
Gratis thuisbezorgen

Wijn- en gedistilleerdhandel

Fa. H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12a — TELEFOON 2532

WIST U
dat 20% korting op alle

stooxngoederen
permanent wordt gage-
ven, indien u deze brengt
en haalt In ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasseri]
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNENBURG

• v/h J. J. van der Mlje
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
werk, muurwerk

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 UUT

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, HB1-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

JMNÖPOLE
Ka»a geopend:
Dagelijks 7 uur, zondag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 15 t/m ZONDAG 17 DEC., 8 uur
Yul Brynner - Horst Buchholtz

Zeven mannen
zonder vrees

Een boeiend epos in de traditie van „High.
Noon". In cinemascope en kleuren. 14 jaar.

MAANDAG 18 en DINSDAG 19 DEC., 8 uur
Victor Mature - Yvonne de Carlo

Timboektoe
Sensaties en intriges onder de gloeiende zon
van de Sahara. 14 jaar

WOENSDAG 20 en DONDERDAG 21 DEC.,
aanvang 8 uur

Burt Lancaster - Jean Simmons

Elmer Gantry
Een enorme film met de beste rollen van het
jaar. In kleuren. 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 17 DECEMBER, 2.30 uur
Een gezellig familieprogramma voor alle
leeftijden.
Mickey Rooney

Hoe langer hoe gekker

Teddy-mohair
OVERJASSEN

Moderne dessins
Licht in gewicht
Italiaans en klassiek model
van f 98,- tot ƒ 139,-

lSPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE «t HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136

HELE MAAND NOG Dl RK^ BROEK

Amsterdams ̂ roolste supermarkf-
in Slolervaaph i& enorm succes

FRAMBOZEN
! Wil ANANAS
| Wk AARDBEIEN
' buk BRAMEN

'SUIKER
K.RANSJES

Xi. ^

39
ZAANSE-

AMANDEL
KRANSJES

uiarrr model.
•pORTenSHERWGlA569-

A(\ \ /FONDANT A(\
43 / (KRANSJEs4y

GROOTASSORTIMENT f̂etSt BONBONS ek.
ADVOCAAT I „Delmonte7AlM
VAN EIEREH EM BEWEWWf S •\[ W, t,GROTE ^39 i ijrïrr

FLES -̂» /i bok,

STERKEN
6VOOR25,

JONGE
D1EPVFÏ1ES

SP1NA2IE
PAK.500GR.

POULARDE
bpaadkuiken_

^u^95

DURBEL

SPtCUUAS69

r'
ZEEUWSE 2
BINTJES

—ii
ROPE

AARDAPPELEN

WOENSDAGKOOPJES 20d«c
-V)BL.SPERaEBONÏH59 PAK HOTCLKOFFIE -I.'S
"4 BLSPWAZ1E _ ̂  BUS PDEDEEKOFRE L'S

BUIC.PE1.MONTCKDFFIE2?9

, ZOUTE.

POT MOSSELEN
POTJEMOSTEEJ>

79
Q9

_
BÜÏÖEUVERPASTE129
FONDFRITUURVET 89 .
POTTRITE£SAL1_S__69 POTBJJENHONINQ 7S>
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Begroetingsavond in huiskamersfeer

Nieuwe inwoners zongen
„Vader Jacob"

Genodigd voor de begroetingsavond hebben J.l. vrijdag vele nieuwe inwoners van
Zandvoort de hoge blauwe stoep van het Raadhuis beklommen. In 'de Zaal der
Vroeden (= Wijzen) werden ze verwelkomd door de Burgemeester, mr. H. M.
van Fenema.

Na de welkomstwoorden zette de Burge-
meester het doel van de bijeenkomst uit-
een. Het contact tussen de Gemeente — als
autoriteit — en de Gemeenschap achtte
hij uitermate belangrijk. Er groeit een
wederzijds begrijpen en vertrouwen.

Het is ''de taak van de gemeente, ver-
volgde spreker, om de plaats die zij be-
stuurt „leefbaar" te maken en hij voegde
er „en marge" aan. toe dat „leefbaar" een
modewoord aan het worden is.

(Wij menen eerder dat 't een „behoefte-
woord" is. Wie „leefbaar" een modewoord
noemt, discrimineert het en gaat „uiter-
aard" voorbij aan de diepere impulsen- die
het woord in Nederland eindelijk gang-
baar maken. Eindelijk, ja! A. Roland
Holst heeft er tientallen jaren geleden al
op gewezen hoeveel de Engelsen op ons
voor hebben, omdat sij een „livingroom-
leefkamer" hebben i.p.v. een woonkamer.
Verslagg.)

Vervolgens bereed de Burgemeester het
stokpaardje van de gemeente: nieuwe plan-
nen. Voordat hij echter in de stijgbeugels
stapte, verklaarde hij openhartig, dat hij
niet dol was op de democratie, vooral i.v.m.
het maken en volvoeren van nieuwe plan-
nen.

Over de nieuwe plannen kunnen we kort
zijn, ze zijn bekend. Het betrof de pier
— een soort kunstworm —, bebouwing
kop Zeestraat, > nieuwe aan- en afvoerwe-
gen en natuurlijk Plan-Zuid.

Spreker was verbaasd over de protes-
ten, die vooral over het laatste plan geuit

, werden., „Alleen hier en hier", wees spr.
aan op een „plannenkaart", komen wat
flats. De rest blijft in tact." (Verbaasd
vroegen we ons af, of de Burgemeester
het plan wel kende?)

De ingezonden-brieven-schrijvers wek-
ten de ergernis op van spreker. „U kent
ze wel, dames en heren, die brievenschrij-
vers: mensen die niets anders te doen heb-
ben en daarom maar schrijven. Ik heb wel
eens zin om er op in te gaan, maar het
zijn er te veel."

(Hoe komt het toch dat het er zoveel
zijn? vroegen we ons af, en zijn dat niet
juist de individuen, die meebouwen aan
een „leefbare" plaats, de construktieven
die eerder op de avond een warm plekje
in het hart van de burgervader bleken te
hebben? of wekt het ergernis omdat ze
mede de democratie vertegenwoordigen?)

Vervolgens wees^ mr. van Fenema nog
op het schilderachtige in het oude dorp,
de nederige visserswoningen, de bochtige
straatjes. „Helaas", zei de burgemeester,
de huisjes worden onbewoonbaar, en ons
saneringsplan..." (We hoeven niet verder
aan te vullen. Adieu, oud dorp! Je hebt je
tijd gehad; jammer, dat je geen ingezon-
den brieven kunt schrijven.)

Na de toespraak van de eerste burger,
musiceerden kinderen van de Volksmu-
ziekschool. Met het gezamenlijk zingen
van „Vader Jakob" — gezellige huiska-
mersfeer — kondigde zich de pauze aan.

Bij het vertrek, na accordeonmuziek,
werd de bezoekers een gemeentegids aan-
geboden. De duintekening die in vorige
jaren de omslag sierde, was vervangen
door een zeegezicht. Is dat gewoon een
verandering, zodat we over drie jaar wéér
worden verrast met een nieuwe omslag?
of is die verandering gevolg van het feit

Ernstig ongeval
Bij het inhalen kwam j.l. zaterdag op de
Zandvoortselaan de 34-jarige electriciën
C.J.S. uit Zandvoort met zijn bromfiets
in botsing met een voor hem rijdende
bromfietser. Hij kwam met zijn hoofd op
de rand van de rijbaan terecht en moest
met een schedelbasisfractuur naar het
Grote Gasthuis
gebracht.

in Haarlem worden over-

Zondagochtend reed omstreeks kwart
over negen de heer J. K. uit Bentveld met
zijn auto tegen een lichtmast tegenover de
ingang van de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen.

De lichtmast en een zevental betonnen
bermplaatjes werden vernield; de auto
werd aan de rechtervoorzijde vrij ernstig
beschadigd.

dat de duinen in Zandvoort geen gezicht
meer hebben, zodat een „duingezicht" on-

mogelijk werd?
We besluiten met de mededeling dat het

voor ons een zeer instruktleve avond was
en dat we dankbaar gestemd jegens de
democratie naar huis gingen.

*
Naar aanleiding van hetgeen de eerste

burger van de gemeente heeft gezegd over
de democratie, aangehaald in bovenstaand
verslag, het volgende.

Het is niet de eerste keer dat personen

in overheidsdienst — in het algemeen vu-
rige bestrijders van totalitaire systemen
en machten in de politiek — in het open-
baar klagen over de bezwaren die zouden
kleven aan de structuur van ons staat-
kundig stelsel. In het bijzonder waar het
de besluitvaardigheid — of een gebrek aan
besluitvaardigheid — betreft van de be-
stuursorganen en andere officiële licha-
men.

Wanneer men er echter van overtuigd
is dat de oorzaak is gelegen in de demo-
cratie zélf, dan rijst de vraag, wat men
nu eigenlijk te vuur en te zwaard wil ver-
dedigen en in stand houden. De democra-
tie? Die kan men immers niet omarmen en
in het hart sluiten.

Maar wellicht moet hier niet worden ge-
zocht in de richting van een al dan niet ge-
liefd staatkundig stelsel, maar in de rich-
ting van een karakter, een mentaliteit. De
mentaliteit b.v. van de regent, die zijn
visie wil opleggen en onbelemmerd en zon-
der inmenging plannen wil maken en uit-
voeren.

Er is beslist geen openhartig of eerlijk-
heid voor nodig te beweren hier niet dol
op te zijn. Red.

CONCERT IN DORPSKERK
door het Hervormd Kerkkoor

Op zondag 17 december j.l. gaf het Hervormd Kerkkoor o.l.v. Herman Blekkenhorst
een alleszins geslaagd kerstconcert in de Hervormde Kerk van Zandvoort.

Het eerste koornummer de cantate „Was
enGott tut" van Joh. Pachelbel bezorgde
ons enige gemengde gevoelens. Naast be-
paald geïnspireerd gezongen gedeelten
(voornamei, de z.g. „grote" koren) waren
er nog enkele zwakke plekken, vooral in de
kleine ensembles. Hier was men al blij,
dat-de noten er tenminste behoorlijk uit-
kwamen, maar van musiceervreugde kon
men • toch nog niet spreken. Er was geen
spanhiri'g in de klank. Wel bereikte de di-
rigent een mooi doorzichtig klankbeeld
door de partijen tegen elkaar af te wegen
en ook ritmisch viel er al veel goeds
te beluisteren. We hopen, dat deze canta-
te de komende jaren steeds op hef'pro-
gramma zal komen. Het koor kan de mu-
ziek best aan, maar moet er nog in groeien
en-de muziek is het zeker waard. Hulde
voor deze keuze!

„Rejoice in the Lord always" van G.
Rathbone was als altijd een dankbaar
nummer. Hier spatten de vonken er van
af en bereikte het koor o.i. z'n toppres-
tatie. »

Drie kerstliederen, die volgden, waren
dynamisch goed verzorgd (een grote voor-
uitgang bij verleden jaar!) Helaas deto-
neerden de sopranen nogal eens, wat trou-
wens de hele avond af en toe gebeurde. De
klank der sopranen klonk in de forti
prachtig, maar in de zachte passages be-
paald onzuiver. Ze haalden vaak net de
toon niet.

Het laatste koorstuk „Gloria" van Jean
Langlais was een flinke prestatie. Een
mooi stuk muziek, waar 't koor goed mee
voor de dag kwam, al moeten sommige
koorleden bij de verschillende inzetten be-
ter op hun dirigent letten! Enkele duide-
lijk hoorbare te vroege inzetten doen wel
degelijk afbreuk aan het geheel!

Al met al viel er veel te genieten en met
een kundig dirigent, zoals bleek, veel te
bereiken.

Het koor werd bij alle stukken be-
trouwbaar en muzikaal begeleid door Paul
van Veelen, die op zijn beurt weer ver-
trouwen kon op zijn registrant.

We hopen het koor volgend jaar ook
eens in enkele stukken zónder begelei-
ding te horen.

Verder werkten mee de alt Wilhelmine
Matthes en de dirigent als haar begelei-
der en ook nog als orgelsolist. Wilhelmine
Matthes heeft een prachtige stem, die in

Rattenbestrijding 1961
Onder leiding van de Plantenziektekundi-
ge Dienst te Wageningen wordt jaarlijks
een landelijke actie tegen de bruine rat
georganiseerd, aan welke actie door vele
gemeenten in Nederland wordt deelgeno-
men. In de gemeente Zandvoort zal wqens-
dag 27 december, door de Dienst van
Publieke Werken de slag tegen de bruine
rat worden geleverd. De ingezetenen wor-
den verzocht hieraan hun volle medewer-
king te verlenen. Zij die last van ratten
hebben gelieven dit op te geven aan de
Dienst van Publieke Werken, Raadhuis-
plein 4 alhier, voor 27 december 1961, ten-
einde deze actie 20 goed mogelijk te doen
slagen.

deze zeer droge accoustische ruimte, warm
en vol klonk. De aria van Handel „O, thou
that tellest good tidings" werd met een le-
nige stem soepel en dynamisch gezongen.
Van de drie kerstliederen vonden wij „Je
sus ist kommen" het mooist gezongen.
Haar hoogtepunt bereikte mevrouw Mat-
thes in „Pie Jesu bomine" van Maurice
Duruflé. Dat was zang- en voordrachts-
kunst van grote allure, waarbij, de voor-
treffelijke orgelbegeleiding van de dirigent
prachtig aansloot. Trouwens, Herman
Blekkenhorst toonde zich een colorist, zo-
als er helaas te weinig zijn. In „Prélude
et Offertoire" van Langlais bereikte hij
verrassende effecten, ; die getuigen van
een groot gevoel voor wat een orgel kan
hebben zonder over de schreef te gaan.
Hiernaar hebben we met intense belang-
stelling geluisterd. Een driedubbele pres-
tatie: dirigent-begeleider-solist. Alleen een
echte muzikant kan dit!

GERARD KREMER

B. en W. stellen voor

NADELIG SALDO OPVANGEN
van kosten algemene begraafplaats

Het college van b. en w. brengt hedenavond een voorstel ter tafel, de verordening in-
zake de begrafenisrechten te herzien en waar nodig aan te vullen.
In hun toelichting op het voorstel schrijven b. en w. ,dat de kosten van de algemene
begraafplaats de laatste jaren een steeds groter nadelig saldo hebben opgeleverd.
In 1959 was dit ƒ 7347, in 1960 ƒ 13.781 en geraamd wordt over 1961 een tekort
van ƒ 19.800 en over 1962 ƒ 28.973. Dit tekort dient in de toekomst opgeheven te
worden.

Om het exploitatietekort van de begraaf-
plaats te verkleinen, menen b. en w., dat
het tot nu gevolgde systeem van de mo-
gelijkheid tot het verkrijgen van eigen
graven dient te worden afgeschaft ,mede
in verband met het feit, dat dit systeem
niet meer past in een tijd van grote bevol-
kingsaanwas. Daarom wordt voorgesteld
om voortaan — evenals in de gemeente
Haarlem — alleen maar huurgraven uit
te geven, respectievelijk voor 30, 20 en
10 jaren en de rechten hiervoor te stellen
op resp. ƒ 300, ƒ 200 en ƒ 100. Voor het
stichten van een grafkelder of een gemet-
selde ruimte bij 30-jarige huurgraven wor-
den rechten voorgesteld van ƒ 1200 voor
een dubbel en ƒ 900 voor een enkel gemet-
seld graf.

Tenslotte wordt voorgesteld de rechten
voor het schoonhouden van op graven ge-
plaatste voorwerpen in geringe mate te
verhogen, waardoor meer aansluiting
wordt verkregen bij de tarieven van de
omliggende gemeenten, en een nieuw ta-
rief vast te stellen voor het gebruik van
de aula, door dit te brengen van ƒ 15 op
ƒ 25. Bij vaststelling van deze nieuwe re-
gelingen zal de opbrengst der begrafenis-
rechten stijgen met ƒ 27.150. Dit is een
vermeerdering van ongeveer 30 procent.

B. en w. stellen de raadsleden voor de ver-
schillende plannen tot herzieningen van
het uitbreidingsplan en het wederopbouw-
plan ongewijzigd vast te stellen en de hier
tegen ingebrachte bezwaren van een twee-
tal inwoners en de vereniging van eigena-
ren van het flatgebouw „Boulevard Paulus
Loot" ongegrond te verklaren'.

Het betreft hier de volgende •'wijzigin-
gen:

Het mogelijk maken van de bouw van
een bungalow op een terrein aan 't Mus-
senpad nabij de Fazantenstraat,-dat thans
nog de bestemming heeft van bebouwing
„met bijzondere
bouw).

bestemming" (scholen-

Hier staat uw brief

Pas op voor een pier
Wij ontvingen van de heer E. J. Zeegers
uit Amsterdam, kleinzoon van ir. E. Kuin-
ders, de man die in 1881 de spoorlijn van
Haarlem naar Zandvoort heeft aangelegd,
onderstaand schrijven.
Zandvoorters, er zal mogelijkerwijs bin-
nen niet al te lange tijd een beroep ge-
daan worden op uw vermogen om te we-
ten waar uw grenzen liggen. Dit is moei-
lijk in een tijd die haast geen limieten
kent. Die ons enerzijds noopt steeds meer
te presteren en anderzijds altijd weer
nieuwe prikkels en sensaties biedt op het
gebied van ontspanning. Ook aan dat laat-
ste is echter een grens en wij dienen te
weten hoever wij moeten gaan.

Zo'n grens is de vloedlijn van het Zand-
voortse strand. Want daar begint 't mooi-
ste wat Zandvoort heeft en wat het ook
sinds mensenheugenis heeft weten te be-
waren: zijn strand, zijn zee. Deze ruimte,
deze zuiverheid wil men gaan verknoeien
door een vreemd element, het stuk onna-
tuur van een PIER!

Weest op uw hoede, want de aanval zal
fel worden. Men zal u verleiden, de Zand-
voortse pier zal mooier, moderner, sensa-
tioneler enz. enz. worden dan die van Sche-
veningen, een nieuwe attractie zonder
weerga, die héél Nederland zal aan-
trekken! Het zal dan zaak zijn om nuchter
te blijven, te begrijpen dat u met zo'n
technisch wonder iets onvervangbaars
voor goed zult verliezen: de ongereptheid,
de stijl, de majesteit van uw zee! Een
pier zal kilometers ver naar noord en zuid
de ruimtelijke werking, het uitzicht, kapot
maken.

En waarom naar Scheveningen kijken?
Dat mist toch de schoonheid van uw dui-
nen en strand! Daar heeft men in 'n tijd,
dat badgasten van het werkelijk genieten
van strand en zee geen notie hadden, iets
kunstmatigs moeten bieden gelijk aan dat
van zovele Engelse badplaatsen met hun

ellendig keienstrand die wel pieren moes-
ten bouwen om tenminste iets te geven.

Gij kunt iets veel beters doen. Bij de
onlangs vertoonde lantaarnplaatjes uit de
oude doos waren er verschillende die de
vissersschuiten van rond de eeuw-wisse-
ling, de vroegere bommen lieten zien. Zou
het geen goede vrije tijdpassering zijn
om een paar van die oude platbodems te
herbouwen? Er zijn vast nog wel oude
Zandvoorters die weten hoe zij in elkaar
zaten en er zijn zeker genoeg amateurs
die van houtbewerking en zelfs scheeps-
bouw wel wat weten, in ieder geval met
enthousiasme is veel te bereiken. Wie
voelt er wat voor een werf in Zandvoort?
Een werkgroep stichten, wat kapitaal zien
te krijgen en dan maar beginnen zonder
té veel zorg hoe het uiteindelijk uitpakt.
Maar toch met een meer of minder om-
schreven doel voor ogen, behalve die be-
zigheid van winteravonden en weekeinden:
met die bommen straks de zee op gaan,
zeilen natuurlijk (vooral geen motorboten
er van maken) en vissen. Natuurlijk moet
het omgaan met die goeie lobbussen van
bommen weer geleerd en geoefend worden,
maar daar schrikken wij maanbestormers
toch niet voor terug?

Maar geef ze wel de ruimte, die nieuwe
vissers. Als ze na een paar uur op zee
gezwalkt te hebben weer koers zetten naar
de kust, op zijn Mesdag's vóór de zware
rollers uit, zullen ze blij zijn indien geen
stalen pier-staketsel hun bewegingsvrij-
heid zal belemmeren.

De Zandvoorters zeilen weer. Met dit
initiatief zal het gemakkelijker zijn de za-
kenmensen die op een pier azen te over-
stemmen. En wat een enorme attractie
voor de zomermaanden zou dit zijn,
vooral omdat het zo helemaal echt van
Zandvoort is en niet geïmporteerd.

E. J. ZEEGERS

Het in overeenstemming brengen van 't
uitbreidingsplan met de feitelijke toestand
in verband met de stichting van een aantal
boxen-garages op het terrein van 't voor-
malige hotel De Schelp aan de Dr. C. A.
Gerkestraat.

De eigenaar van restaurant Kiefer aan
de Thorbeckestraat gelegenheid te ver-
schaffen zijn restaurantzaal belangrijk te
vergroten. Bovendien zal een aanbouw
worden gemaakt aan de zeezijde met ge-
heel glazen wanden.

Een vergroting mogelijk te maken van
het bestaande pension Zuiderbad aan de
Boul. Paulus Loot.

Een herziening van het wederopbouw-
plan gelegen langs de Noord-boulevard
tussen Jacob van Heemskerkstraat en de
Van Galenstraat.

De door de gemeente met de heer C. Lim-
men gesloten overeenkomst inzake de ex-
ploitatie van het café-restaurant in de uit-
zichttoren, eindigt, na een huurtijd van 10
jaar op 10 april 1962.

De exploitant heeft 't gemeentebestuur
bericht, dat hij wel genegen is, een nieuwe
overeenkomst met de gemeente te sluiten,
maar dat — ondanks de gevoerde rekla-
me — de laatste jaren een teruggang van
het aantal bezoekers valt waar te nemen
en dat het hem nog maar ten dele gelukt
is het bedrijf stabiel te maken. De heer
Limmen verwacht echter, dat door 't aan-
brengen van verschillende verbeteringen
het bezoek aan de toren weer zal toene-
men. De heer Limmen stelt voor, de thans
aanwezige tuimelramen te vervangen door
moderne ramen, die beter kunnen worden
schoongemaakt en geen water doorlaten,
terwijl zij bovendien een grotere ruim-
telijke werking hebben en een betere uit-
zichtmogelijkheid bieden. Voorts het op-
nieuw schilderen van het interieur in mo-
derne kleuren, het aanbrengen van een
nieuwe vloerbedekking en het aanschaffen
van nieuwe meubelen.

De huurder verzoekt van gemeentewe-
ge de nieuwe ramen aan te brengen en
verklaart zich bereid voor de andere ge-
noemde verbeteringen zelf een bedrag te
investeren. Hij wil dan het recht van ex-
ploitatie wederom huren voor 15 jaar voor
een totaalbedrag van ƒ 50.000 (thans 10
jaar voor hetzelfde bedrag).

De diverse raadscommissies adviseren
van gemeentewege de nieuwe ramen in het
restaurant te laten aanbrengen en hier-
voor een krediet van ƒ 27.000 te verlenen.
De commissie voor publieke werken meent
voorts, dat de heer Limmen zelf het schil-
derwerk dient te betalen, de commissie
voor de bedrijven meent echter, dat dit
voor rekening van de gemeente dient te
geschieden. Voorts wordt in overweging
gegeven, de heer Limmen te vragen of hij
genegen is .opnieuw een huurovereen-
komst aan te gaan voor de tijd van tien
jaar tegen een pachtprijs van ƒ 5000 per
jaar. Mocht hij dit bedrag te hoog vin-
den, dan zou hem kunnen worden voor-

staan,
lagere

pachtprijs verantwoord zou zijn.
B. en w. stellen thans de raadsleden

voor, de 24 dubbele ramen in het restau-
rant van de uitzichttoren te laten

gesteld een boekonderzoek toe te
om daarna vast te stellen of een

aan-
vanbrengen en hiervoor een krediet

ƒ 27.000 toe te staan. Zo spoedig mogelijk
zal een voorstel worden ingediend inzake
het afsluiten van een eventuele nieuwe
huurovereenkomst (10 jaar voor ƒ 50.000).

Ambtenaren gaan kienen
De personeelsvereniging van gemeente-
ambtenaren organiseert a.s. donderdag-
avond in het Gemeenschapshuis de jaar-
lijkse kienavond.

MCZ puzzelrit
De motorclub „Zandvoort" organiseert op
dinsdag 26 december, 2e kerstdag, een puz-
zelrit voor auto's en motoren over een tra-
ject van ongeveer 50 km.



Het College stelt voor

„Vier cent per inwoner
*• Q • •* v"!1 f* •

voor „Actie opgeruimd staat netjes"

In de vergadering van 24 januari 1961 be-
sloot de raad de „Stichting Recreatie", die
onder de leuze „Opgeruimd staat netjes"
een campagne voert tegen de steeds toe-
nemende verontreiniging van de openbare
weg, het strand en andere voor iedereen
toegankelijke plaatsen, voor het jaar 1961
een bijdrage te verlenen van 5 cent per
inwoner.

Onlangs heeft deze stichting opnieuw
een verzoek ingediend om toekenning van
een bijdrage in de door de stichting voor
bovenstaand doel te maken kosten, thans
voor het jaar 1962.

Genoemde stichting heeft deze actie ge-
organiseerd op verzoek van Algemene Ne-
derlandse Vereniging voor Vreemdelingen-
verkeer, alsmede de A.N.W.B. en met in-
stemming van de Regering en de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten.

Bij een „hearing", welke op 2 oktober
l.l. werd georganiseerd door laatstgenoem-
de Vereniging bleek, dat voortzetting van
bedoelde campagne zeer gewenst is.

Voor toekenning van een subsidie, ook
voor het komende jaar, bestaat derhalve
wel reden.

•De commissie voor de financiën c.a. stelt
voor het verzoek in te willigen, zij het dat
de bijdrage niet hoger wordt gesteld dan
4 cent per inwoner. Ook de commissie van
bijstand voor publieke werken heeft aldus
geadviseerd. Een minderheid in deze com-
missie is echter tegen het opnieuw toeken-
nen van een bijdrage, aangezien de be-
treffende leden het nut van deze actie niet
inzien.

Met de commissies zijn b. en w. van me-
ning, dat de gemeente het werk van de
stichting opnieuw dient te steunen.

Overeenkomstig de adviezen van de ge-
noemde commissies stellen zij de raad
voor de „Stichting Recreatie" voor het
jaar 1962 een bijdrage te verlenen van 4
cent per inwoner, berekend naar het aan-
tal inwoners per l januari 1962.

B. en w. stellen de raadsleden voor gunstig
te beslissen op een verzoek van de Stich-
ting „Humanistisch Thuisfront" tot ge-
meentelijke subsidieverlening. Op advies
van de commissie voor de financiën, stel-
len b. en w. voor deze subsidie op ƒ 50,-
per jaar vast te stellen.

B. en w. willen overgaan tot het vaststel-

len van een nieuwe financiële regeling be-
treffende de afvoer van het Zandvoortse
huisvuil door de N.V. Vuilafvoer maat-
schappij „V.A.M." te Den Haag.

Na een langdurige correspondentie en
beraadslaging over de hoogte van het te
berekenen bedrag, dat voorheen vastge-
steld was op een bedrag per inwoner, wel-
ke regeling echter sinds lang niet meer
voldeed, werd overeenstemming bereikt op
basis van een bedrag van ƒ 5,79 per ton
vuil, gerekend met ingang van l januari
1961. Dit is volgens het college een voor
de gemeente, aanvaardbaar bedrag.

B. en w. verzoeken de raad de nieuwe
regeling goed te keuren.

Met en zonder leesbril -,
Nieuwe boeleen openbare bibliotheek

Romans:

Bakker.i- Omnibus.
IIK '« ' Mioi il!

Nabokov - Bastaards.
lt .- •( TM. I

Niemeijer - Kind zonder vader.
Slaughter - Omnibus.
Steinbeck - Goede Donderdag.
Coubier - Der falsche Zar.
Christie - Death comes as the end.
Susini - Le premier regard.

Ontioïtekelingslectuur:

Van Egeraat - Wenen en omgeving. 1960.
Goodwin - De Franse revolutie. 1960.
De Jong - De bezetting. 1961.
Klever - Thieme's hondenboek, handboek

voor de hondenvriend.
Burckhardt - Rubens. 1961.
Toynbee - Oorlog en beschaving. 1961.
Van de Pol - De oecumene. 1961.

Herplaatsing wegens misstelling

SPECIALE
VERKOOP

van een partij zéér zware kwaliteit

FLANELLEN
LAKENS

l persoons a iso>

per stuk

per 2 stuks voordeliger

5-85 - 10-70

2 persoons uso

35

230)

per stuk

per 2 stuk» voordeliger

50
nu 13-

PROFITEER VAN DEZE UNIEKE VERKOOP!

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30—36 TELEFOON 2666

De winter rukt aan m'n stemming.

Vrienden, dit is een onhoudbare situatie.
Men weet er geen raad mee. En tante A-
gaat en ik zitten midden in die „men".
Met andere woorden: ik ben — na een
kortstondige opleving —: weer in een de-
pressieve stemming geraakt. Omdat het
weer en eigenlijk alles me dwars zit. Er
is wel enige reden voor. Luistert u maar:

Het begin.,

Het begon vrijdag al. Wij, tante en ik,
hadden ons al neergelegd bij het heersen-
de weertype: kwakkelend als winter,
zachtaardig als klimaat, toen de kranten
begonnen te schrijven over een mogelijke
vorstperiode, die zoden aan de winterdijk
ging zetten. Wij zegden geen abonnemen-
ten op, want ze doen er allemaal aan mee.
En wij gingen de toestand onder de ogen
zien.

Voorlopig constateerde ik een lichte wre-
vel over de kennis van de weermensen. Ik
ben altijd een beetje jaloers op lui, die iets
feilloos kunnen raden. Daarom ben ik
waarschijnlijk ook ergens verheugd als ze
't mis hebben. : .

Ik kon aan de uiterste zuidpunt van m'n
neus merken dat ze 't deze keer niet mis
hadden. En tante begon te klagen over
de watermeter, de kachels, de winterhie-
len, waar ze van1 haar jonge meisjes leef-

tijd af mee behept is. Voorts uitte ze pes-
simistische verwachtingen omtrent de
planten in de serre, de tochtige vensters,
die ik elke winter met repen krantepapier
moet opvullen, en ze maakte zich deze
keer zorg over de gladde wegen, die op-
treden als 't na een vorstperiode gaat re-
genen. „Wie dan leeft, dan zorgt", zei ik
luchtig en in een poging haar mijn onver-
woestbaar humeur op te dringen. Ze wierp
een zwartgallige blik op m'n voorgevel en
zei dat ik zeker ergens een citroenkwast
had genuttigd ten einde een opkomende
neusverkoudheid in de kiem te smoren. (Ze
is bewonderenswaardig attent en ze ont-
houdt altijd alles). Ik deed alsof mij de
verborgen ironie, die ditmaal toch eigen-
Hjk wel een beetje naar sarcasme zweem-
de, in haar woorden ontging en beweerde.
„Lieve tante, geen citroenkwast, maar de
onmogelijke temperatuur speelt mij par-
ten en is verantwoordelijk voor de kleur-
verandering, die zich de laatste vieren-
twintig uur aan mijn neus heeft voltrok-
ken: „Weinig toepasselijk op de situatie
zei ze: „In ieder geval moeten we iets aan
de ramen van de serre doen. " Ik boog het
hoofd en betastte zwijgend mijn reukor-
gaan. Het voelde aan als een stuk kip, dat
een week-einde in de koelkast gestaan
heeft. Toen begon de ellende. '• •

Tante knipte zaterdag mijn zorgvuldig
opgespaarde en met rode inkt genummer-
de kranten (die ik altijd wil bewaren) aan
repen. Voor de rarnen van de serre. Tus-
sen twee haakjes: de ijsbloemen stonden
op m'n vensters. Ik wierp mij jankend op
de stoffelijke resten van j mijn spaarsys-
teem en jammerde: „Tante, waarom doet
u dat, waarom doet u dat, tante?!"

„'t Is te tochtig", antwoordde ze', niets
.begrijpend. . :,r

„'t Zijn mijn kranten, die ik bewaard
: heb omdat' ik de artikelen wil bewaren"..!

„Ach wat," bromde ze, ,die verzamel-
woede van je is maniakaal. Zorg maar" lie-
ver dat''dle- repen' tussen de serreramen

komen " Ze kwamen er.
Daarna ging er een kachel uit, ontdekte

rk een lek in de waterleiding en vroeg
tante waar ik de zalf voor haar. winter-
hielen had gelaten. Wel, vrienden, ik mag
in een ijspegel veranderen als ik iets van
die zalf weet. Ik bezeerde m'n verkleum-
de vingers aan de scherpe sintels van de
kachel en bovendien kreeg ik een in-
side-information dat er een aanval van
reuma in m'n rechterbeen te verwachten
viel. Ik moet een ogenblik m'n hoofd heb-
ben verloren, want waar tante bij stond,
gaf ik een trap tegen de kachel, waardoor
de pijp kletterend naar beneden kwam.
Oe roetneerslag, die met deze onbeheerste
ingreep gepaard ging, maakte van de ka-
mer een troep. Rondweg een troep, vrien-
den.

De dingen ,die daarna tegen mij gezegd
zijn, warea griezelig om te - horen. Ik zal
ze u besparen. Het'bleef koud, de kachel
is aan (maar heeft afschuwelijk gerookt
omdat ik vergeten had de pijpsleutei om te
draaien)'en tante: heef t haar hielenzalf ge-
ronden, maar die was sedert de vorige
winter, die geen winter was, onbruikbaar
geworden. Nu heeft tante geen winter-
hielenzalf, ik geen kranten meer en blijft
het — 't zij nogmaals gezegd '— aanhou-
dend koud • "'• .,'''•

Nog nimmer is mijn heimwee naar een

en daarna

; lange zinderend hete zomer zo groot, ge-(

'weest als dittnaal. Daarom ben ik. depres-j
sief, melancholisch en in hoge niate ont-

"stemd over de- lieden 'in De-Bilt. Moge. het
hun gegeven zijn' dat .ze' spoedig de vobr-
spellingsplankpvolkomen;' misslaan.

. . ' . - . ' ' i ' -'.'.i-1- .!»'•«•.;.-l, <s»:: ••„:,.; '-BARTJEiv •

Nu-85 jaar

VOORRANG VAN RECHTS
' 'H' . J, .''."v, • ' ' -"'; na' nu >.• , ' j i ; , , .> >: in België , ,,

Op l december is in België een wijziging van het verkeersreglement van kracht ge-
, worden, die de bijzondere aandacht verdient van de vele Nederlanders, die regelma-
tig dit land per auto bezoeken. Voortaan geldt ook hier, zoals in praktisch alle Euro-
pese landen de absolute voorrang van rechts.

Het heeft 25 'jaar geduurd voordat deze
eenvoudige en duidelijke regel in België
het staatsblad heeft kunnen bereiken. Tot
nu gold de regel, dat de straten, waarin
een trambaan liep, steeds voorrangsstra-
ten waren, ook als dit niet door een ver-
keersbord werd aangegeven. '

De absolute voorrang van rechts heeft
intussen nog twee uitzonderingen behou-
den. De voorrang vervalt als dit door de
bekende borden wordt aangegeven en ver-
der behouden de trams hun voorrang, ook
als zij van links komen.

Iedereen was het er over eens, dat het
vroegere Belgische voorrangsstelsel zeer
onduidelijk was. Bij elk kruispunt moest
men zich tot nu toe afvragen: moet deze
weg beschouwd worden als een weg met
verscheidene rijbanen? Zo ja, dan was het
een voorrangsweg. Een tweede vraag, die
de automobolist zich in enkele seconden
moest stellen 'was:' lopen er trambanen
door? Ook dan was het een voorrangsweg.
De regels op verkeerspleinen waren even-
eens verschillend: sommige verkeersplei-
nen gaven voorrang aan alle automobilis-
ten, die op het plein zijn boven hen die er
vanuit de toegangswegen op willen komen.
Maar dat gold weer niet voor allé ver-
keerspleinen.

Al deze ingewikkelde en zeer uiteenlo-
pende regels zijn nu vervallen, en men kan
wat de voorrang betreft dezelfde regels
volgen als in Nederland gebruikelijk zijn.

Er zijn in België ook enkele andere wij-
zigingen van de verkeerswet van kracht
geworden.. Zo zijn zij, die door een rech-
terlijk vonnis vervallen zijn verklaard van
de bevoegdheid om 'n auto te besturen, nu
verplicht hun identiteitsbewijs binnen vijf
dagen na de uitspraak op de griffie van
de rechtbank aan te bieden om er de straf
in te laten schrijven.

Verder is er wijziging gekomen in het
parkeerverbod: tot nu toe mocht men niet

Zandvoortse Damclub
De ranglijst van de Bekercompetitie (t.m.
13 dec. j.l.) ziet er als volgt uit: v"{. .

. . . . . gesp.o punten
L. J.'Van der. Werf f' -" ;
A. Hoekema.
C. Draijer Jr.
P. Versteege
M. Weber
C. Draijer Sr.
J. Schuiten
F. van Beem
R. Scholte
J. Koper
J. Ovaa
J. van Dijk
Th. ter Wolbeek,
E. Fransen
G. J. ter Wolbeek
B. Sommeling

5
6
6
7
7
8

11
7
5
9
6

12
9
9

parkeren op minder dan 10 meter van een
verkeersteken en op-minder dan 20 meter
van verkeerslichten. In het vervolg be-
draagt de afstand voor verkeerstekens
ook 20 meter inplaats van 10. Maar een
volgende wijziging zegt dan, dat zowel bij
rerkeerstekens als bij verkeerslichten hev
parkeren niet verboden is als het voertuig
lading inbegrepen, niet hoger is dan 1,65
meter en de onderkant van de verkeers-
lichten of verkeerstekens zich minstens 2
meter boven de grond verheffen. De regels
voor straathoeken blijven natuurlijk onge-
veranderd.

Zandvoortse Bridgeclub
Zondagmiddag hield de Z.B.C, de jaar-

lijkse kerstdrivê in hotel Keur. De uitsla-
gen waren:

A-lijn: 1. Brossois-Reijer,. 70 .punten;
2. Brossois-van Dartelen, 58 punten en
3. Berrier-Wanna, 57,punten. t ,

B-lijn: 1. van Dartelen-Polak, 53 pun-
ten; 2; Hagen-Berrier, 48 punten en 3.
Kerkman-Bos, 431/» punt.

C-lijn: 1. Fam. Rienstra, 50 punten; 2.
van der Weijden-Kerkman, 45i/2 punt;
3. Bisenberger-van Laar, 45 punten.

D-lijn: 1. Fam. Teunissen van Maanen,
55Vs punt; 2. Huisman-van Praag, 47i/B
punt; 3. Notterman-Sneiders, 42i/2 punt.
. Na het kerstdiner voerde de toneelver-
eniging O.H.v.Z. „De brief van Don Juan"
van Luisa Treves op.

Zaterdagavond wist een team, bestaande
uit vier koppels, beslag te leggen op de
tweede plaats tijdens de zilveren lustrum-
drive van de bridgeclub „Haarlem".

RANGLIJST „ZANDVOORTMEEUWEN"
De stand in afdeling West, '2e klasse B,

luidt als volgt:
9
9

10
10

Watergraafsmeer 9 6 2
Zeeburgia 9 5 2
Aalsmeer . 10 5 2
Amsvorde 10 4 3
TYBB . 9 3 4
Schoten. ' 9 4 2
Zandvoortmeeuwen' 9 3 3
Celeritudo 9 4 0
Baarn •< - 8' l 4
RKAVIC 8 2 2
HBC '". 9 1 4
JSV • 9 1 2

1 14 29-19
2 12 17-11
3 12 30-26
3 11 16-16
2 10 20-13
3 10 12-15

9 17-15
8 15-17
6 13-13
6 19-19
6 16-21
4 7-26

Medailles voor schutters
J.l. zaterdag vond; de jaarlijkse schiet-

wedstrijd plaats voor het korps reserve
gemeentepolitie. 'Er werd geschoten op
pistool en geweer.

Na af loop. werd de medaille voor de bes-
te pistoolschutter door de res. adj. Met-
horst uitgereikt aan C. Visser. De medaille
voor de beste geweerschutter ging naar
de reservist B. Paap.

Oud-Zandvoort
Bijdragen tot de geschiedenis en de
volkskunde van een voormalig
vissersdorp, onder redaktie van
dr. Tj.W. R. de Haan en R. C. Hekker

Prijs ƒ 4,95 , Verkrijgbaar bij: Boekhandel Bakels, Kerkstraat 31
; ',; . 4 irl Boekhandel Esvé, Grote Krocht 17
!»;' '• i \ " Bóekh. Koper-Koreman, Tolweg 18
•! \; ' -1 Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15
:! :' ,. l Gertenbachs Drukkerij, : Achterweg
- • - • -' •• ....... Boekhandel' v. Petegem, Kerkstr. 28

'. 3. \ Eerste Zandvoortse Papierhandel,
' ' ' ' " Haltestraat 12 ' .s

"
,

7- • •~•?

exemplaar £



FAMILIEBERICHTEN

Heden is zacht en ka}m na qen lang-
durig en: geduldig, gedragen lijden
van ons heengegaan, onze innig %e-
liefde en onvergetelijke moeder,
behuwd- en grootmoeder , 'l * *

OETSINA PRUIM
weduwe van Joh. Borstel,

in de leeftijd van 72 jaren.

Uit aller naam:
H. Borstel.

Zandvoort, 17 december 1961
Willemstraat 3

De overledene is opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11 te Zand-
voort. Gelegenheid tot bezoek aldaar
dinsdag en woensdag van 3—4 en
7—7.30 uur.
De teraardebestelling zal plaats heb-
ben donderdag 21 dec. a.s. te 3 uur
n.m. op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort: Vertrek Rouwkamer
2.50 uur.

Kerstbomen
Groen

en iedere dag

verse
bloemen
r. . ; ..

M. Schniedewind

Bloemenmagazijn .Noord'
VONDELLAAN, TELEFOON 4320

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
'2345 Cfemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

Icéer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf G. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Btnfco", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr.. Krocht 17.
2135 Ger-tenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Voor Kerstboomartikelen
en kaarsen

natuurlijk naar

Het Wonder van Zandvoort
Ook voor. geschenken uw adres!
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

Zandvoortse Schaakclub

Jeugdschaaktournooi
(leeftijd tot 18 jaar)

' 28 «n 29 december
;' in het Genaeenschapshuis

Aanmelden en inlichtingen:
' ' J. Merkelbach, Kerkstraat 6a

H. J. Schutte, Vondellaan la
; Ir. B. Vos, Zandvoortselaan l
. . Dr. ir. W. Wessel, De Ruyterstraat 4/1

Donderdag 4 januari start de nieuwe
onderlinge competitie

in het Gemeenschapshuis, aanvang 8 uur.
Nieuwe leden zijn steeds van harte welkom

Grote , uitgeverij van weekbladen zoekt
voor het rayon Zandvoort contact met een

ACTIEF
.Mac-l vt;'-

PERSOON
die zich wil belasten met de wekelijkse
verkoop en bezorging van tijdschriften
aan vaste adressen. Verdiensten plm. ƒ 35,-
p.w. Br. nr. 9801 bur. Z. Crt.

C. A. L JANSSEN
internist

woensdag 20 december
geen:spreekuur

WERKSTER gevr., dins-
dag en vrijdagm. van 9-12
uur. Mevr. v.d. Ban, Wes-
terparksti;aat 25, tel. 4352.

Echtp. z.k. zoekt ONGEM.
KAMERS met vr. keuken.
Br. nr. 9803 bur. Z. Crt.

Kijkers en luisteraars
Op l december 1961 bedroeg het aantal

aangegeven televisietoestellen 1018776 te-

gen 990870 op l november, (t/m 14 decem-

ber 1030848).
In hetzelfde tijdvak daalde het aantal

geregistreerde radio-on^vangstoestellen

van 2591572 tot 2587639.
Op i december 1961 waren er 477551

aansluitingen op 't. draadomroepnet tegen

477443 op l november. •• ' >

KJ.G. „Noord"
De stand in de competitie van de maand
december luidt: 1. H. Bol 10044 p.; 2. H.
Koning 9945 p.; 3. mevr. Manders 9938 p.;
4. mevr. Kooke 9854 p.

arriveert a.s. woensdagmiddag 20 december

half 3 in onze zaak. Hij zal dan 'zitting houden

tot 5 'uur. En ook donderdag en vrijdag van

3-5 uur.
Voor ieder kind onder geleide heeft hij een sur-

prise meegebracht.

Dus doet al uw kerstinkopen bij de

Grote Krocht 5-2

• WIJ BIEDEN U EEN ENORME SORTERING
KERSTVERSIERINGEN

Reeds ZEVEN GROTE BALLEN voor l gulden
Uitgebreide sortering Philips Kerstverlichting
reeds vanaf ƒ 8,95
Alle maten KAARSEN, reeds 20 stuks voor 29 et
Kerstlakens en -lopers, crepepapier, kandelaars,
Lametta, ijspegels, ene. enz.

SLINGERS vanaf 15 cent

KERSTBOÖMSTANDAARDS ƒ 12,50
Uw boom blijft langer houdbaar!!

ONZE KERSTAFDELING IS OP

zelfbediening
INGERICHT!

Dus u kunt op uw gemak alles "zelf uitzoeken.

Zeepost ' • .
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de cor-
respondentie uiterlijk ter post moet zijn
bezorgd, staan achter ;de naam van het
schip vermeld. ; j

Verenigde Staten van Amerika: ss „Soest-
dijk, 20 dec. en ss ;,Queen Elisabeth",
21 december.

Argentinië: ts „Argentina, 19 dec. en ms
„Alnitak", 21 december.

Australië: ss „Waterman", 19 dec. en
'ss „Canberra", 22 dec.
Brazilië: ms „Alnitak", 21 dec.

Brits Oost-Afrika: ms „La Bourdonnais ,
20 december. .

Canada: ms „Virgiiia", 20 dec.; ms „Prins
Willem van Oranje", 22 dec.

.Chili: ms „Worms", 20 dec.; ms „Köln",
.22 december.

Indonesië: ts „Höechst", 20 dec.

Ned. Antillen: ss ./Waterman", 19 dec.
ss „Bennekom", 19 dec.

Ned. Nw Guinea: ss '„Waterman", 19/12.

Nw-Zeeland: ms „Meibourne Star", 18/12;
ms „Batjan", 18 dec. en ss „Waterman",

"19 dec. -: . ' . ' '-.W. ' , . . • , • • - > .

Suriname: ms „Willemstad", 20 dec.
. '"*i

Unie van Zuid-Afrika en Z.W.-Afrika":", •
ss „Amerskerk", 19 dec. en ms. „Carnar-
von Castle", 21 dec.

Inlichtingen betreffende de verzendingsda-
ta van postpaketten geven de postkanto-
ren.

Verga'derkalender dec.- jan. '62
. t . .

19 december — Ned. Ver. van Huisvrou-
wen, afd. Zandvoort, Zweedse kerstmid-
dag, Gemeenschapshuis.

21 december — Personeelsvereniging van
ambtenaren der gem., Zandvoort — kien-

; avond, Gemeenschapshuis.

22 dec. — Zandvoortse Muziekkapel, Con-
cert Herv. Kerk.

5 jan. — Humanistisch Verbond, Gemeen-
schap Zandvoort, Inl. over „Het Boek
Job", Gemeenschapshuis.

9 jan. — Amateur Fptografen Vereniging
„Zandvoort": lezing' 'spr. de heer Frijns,
Gemeenschapshuis.

12 jan. — Stichting Cult. Kring „'t Helm",
Toneelvoorstelling! door „Ensemble",

20 jan.,. -- Zandv. Volksdansver., Volks-
dansbal, Hotel C. Keur.

23 jan. — Amateur Fotografen Vereniging
„Zandvoort", Vertoning Gevaert-Collec-
tie met geluidsband," Gemeenschapshuis.

26 jan. — Ned. Chr...Vrouwenbond, afd.
Zandvoort, Lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk

HOOFDKRAAN DICHT
AFTAPKRAAN OPEN

Aangeb.: Philips draagb.
BANDRECORDER wegens
aansch. groter type. Oos-
terparkstraat 41, tel. 3660.

Dame, l schoolg. kind, vr.
v. dir. plm. 6 a 8 w gezellig
huiselijk PENSION. Br. m
9802 bur. Zandv. Courant.

Te koop: nieuwe Palisan-
der SALONTAFEL, zeer
apart, laag model. Tel.2304

TE KOOP: GOTHISCHE
EETKAMER, rundlederen
bekleding. De Favauge-
plein 53/1.

TE KOOP: prima 2-pers.
3-delig BED, ƒ 20,—
Tj. Hiddesstraat 20.

GEVR. WERKSTER, ma.
t/m vrijdag van 8-12.30 uur
Loon .fy 2,— p.ü. Tel. 2206.

GEVR. MEISJE voor win-
kel en lichte administratie.
Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg l, telef. 2135

GEVR. NETTE SLAGERS-
LEERLING of jongen, die
in het vak wil worden op-
geleid. Slagerij D. BOON,
Schoolstraat 3, teléf. 2939

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte o}
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

.Verhuur van nieuwe Opel
Rekords en nieuwe Volks-
wagens 'met roldak.
Thorbeckestr. 17, tel. 3283

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterdag 23 dec., 8 uur
Nederlandse Comedie

Carolina

Maandag 25 dec.,
Ie kerstdag, 8 uur .
Nederlandse Comedie

De getatoueerde
roos

Dinsdag 26 dec.,
2e kerstdag, 8 uur
Haagsche Comedie

Het prieel

Woensdag 27 dec., 8 uur
Nederlandse Comedie

Carolina

Vrijdag 29 dec., 8 uur
Ab. A
Toneelgroep Theater
Brieven van een

dichter
Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

Winkeliers,

maakt reklame

door middel

van de

Zandvoortse
Courant

t •

Want:

wie niet
adverteert

wordt
vergeten!

geldig varv20 t/m 27 december

Juist vobr KERSTMIS

rekent u op DE SPAR

eik 2. P.k GUSTA REAL . « „
desiortkolllo, van 180 voor 8»$ 0-1

.ik 2. P.k SPAS-KOFFSE
roodmerk, van 148 voor

Wijn voor bel Kerstdiner

BEAUJOLA.S „n BSO voor

POEDERKOFFJE , _ _
blikje of pot], van 188 voor l 33-10%

POEDERKOFFIE _„_
grote 20O grams gexlnspot van 680 voor 3* O U-10%

DUBBEL SPARZEOELS
op voordelige Kerstaanbiedingen

DOPERWTEN Middellijn, ln.rblik 105 - 42 zegels

2 p.kje, DESSERTPUDDING 64 - 26zegels

WAFELMELANGE 9r„.ot P„k 100-40 zegels

KERSTBONBONS iso 9r.m 98 - 40 zegels

CHOCOLADEHAGEL P.kj. 68 - 2B zegels

Hartige hapjes voor feestelijke dagen!

Casselerrib 100 ar«m 59-io%

Borrelworstjes gi« 98-io%

Theéworstje Per stuk 100 ar«m 45-io%

SoepbaHetjes

Hausmacher

blik -59-10%

100 grom 45-10%

Kerstboom-verrassingen met 10%

Musketkransjes 200 gram 87-io%

Fondantkransjes 200 9n,m 49-io%

Amandelkransjes

Sneèuwsterren

zso 3„m 78-io%

250 gram 68-10%

,?W«RKELJJK-fyOOtt0eEl-:vJO?I..KOVTINS -;:100°£ KWALITEIT.

Heeft u al een

NIB'UWJAARSWENS

opgegeven voor het Oudejaars-
nummer van de Zandvoortse Courant ?

Zo niet, doe het dan direct s.v.p.
Achterweg l, telefoon 2135

Voor de koude dagen:
Nooy kleedt u warm . .

Zo, dat u er goed tegen kan.
WOLLEN PETTEN voor heren en jongens
WOLLEN DAMES- en KINDERMUTSEN
SHAWLS, HANDSCHOENEN, PULL-
OVERS, VESTEN enz. enz.

•., Voor de Kerst vooral

Zie onze Kerst-etalage
Wij wensen u genoeglijke dagen!

NU KUNT U RUSTIG
GAAN SLAPEN

V O R S T G E V A A R . . . WATERLEIDING AFTAPPEN



VOOR DE
GEZELLIGSTE UREN VAN 'T JAAR

Hartig heidjes
voor bij borrel en wijn

Zoute stengels
Kaaswafeltjes
Kaas bolletjes
Zoute pinda's
Cocktailworstjes
Borrelworstjes

pak/e 25 et.
pakje 75 et.
pakje 75 et.
zakje 42 et.

pot (16 stuks) 98 et
blik (H stuks) 115 et.

W Ij N E N
Kenners staan soms stomverbaasd over de kwaliteit van
De Gruyter's wijnen. Zo vreemd is dat niet. De Gruyter
koopt, met enorme orders, uitsluitend eersteklas wijnen
bij beroemde huizen. Ze laat ze rustig tot ontwikkeling
komen in de De Gruyter wijnkelders in Den Bosch
(opslagcapaciteit meer dan 500.00Q liter!). Dat is 't hele
geheim van zó'n kwaliteit voor zulk 'n prijs. Onvoor-
waardelijk aanbevolen!

Zie ook de speciale f eestaanbiedingen l

Rode Bordeauxwijn
Cru Coutin A.C. '59 f3.50
Chateau Landeron

A.C. '57 f3.25

Witte Bordeauxwijn
Premières Côtes de Bordeaux

A.C. Haut Cadillac f 3.25
Graves Superieures A.C. f 3.25

Rode Bourgognewijn
Beau/o/ais A.C. '59 f3.25

Rode Zoete wijnen
Caste//on f2.50
Rode Portugese wijn f2.85

Aperitiefs
Finest Old Douro Port,

Rood en W/t f5.40
Sherry Dry Old Fino,

Wisdom & Warter
Sherry Amontillado
Vermouth Tmo,

Rood en W/t (1 llr)

IVloezelwijnen
Ze//er

Schwarze Katz '60
Ries/mg Per/ant '59
Worme/dinger Mose/wein

R/es/mg X Sylvaner f2.50

Rijnwijn
Liebfraumilch '60 f3.50

Roséwijn
. Rose d'Anjou A.C.

demi sec f 2.75

Landwijnen
Paurel/e (wit)
Par/son (rood)

Witte Zoete Wijnen

f 1.85
f 1.85

f2.80
f2.35

Samos
Griekse Muskaatwijn

Vruchtenwijnen
Vermouth Vermetto

Rood en Wit (1 Hr.)
Rlsetti

Witte Vruchtenwijn
Rosetti

Rode Vruchtenwijn

Advokaat en Likeur
Advokaat f3.65
Verlofschilletje f 3.50

f2.75

f 1.40

f 1.40

f 5.60
f4.50

f 5.25

f 3.50
f3.25

Om feestelijk te bakken
Sneeuwwitte bloem, luchtig bak-
meel, geurig cakemeel dat recepten
zo goed doet slagen en door alle
'zelfbaksters' wordt geprezen.
Zie ook de speciale Jeest aanbiedingen!

Patentbloem 500 gr. pak 37 et.
Tarwèbloem extra 500 gr. pak
Zelfrijzend bakmeel extra pak
Cake-mix (voor pondscake) pak
Cakemeel
Bakpoeder
Bigarreaux
Sukade
Supermargarine
Slaolie Roodmerk

pak
zakje

100 gr. potje
100 gr. potje

250 gr. pak

32 et.
46 et.
82 et.
49 et.
10 et.
75 et.
69 et.
44 et.

Om te presenteren
bij koffie en thee

Chocolade oublies 200 gr. doos 175 cc.
Chocolade pastllles,

melk en puur JOO gr. zak/es 62 et,
Tablettines, melk,puur tablet 100 gr. 63 et.
Kattetongen.melk.RuurJOOgr. doosje 80 et.
Napolitain- assortiment doosje 75 et.
Luxe 'bonbons 200 gr. doos 160 et.

Voor kerstboom en -tafel

fles 176-100 et.

Chocolade kransjes,
melk en puur

Chocolade kransjes
met musket

Fondantkransjes
Gesuikerde kransjes
Amandelkransjes

1 00 gr. doosje

100 gr. doosje
200 gr. doosje

rol
rol

65 cc.

55 et.
59 et.
48 et,
68 et.

Voor na tafel
Dessertpepermunt

Tafel-amandelen

Gemengde noten
Ongepelde walnoten

WO gr. zakje
100 gr. zakje

zak 250 gr.
zak 250 gr.

40 et.
73 et.
79 et.
89 et.

Hele poularde in gelei
Kippevlees in bouillon

blik 475 et.
blik 245 et.

Zuidvruchten, jongste pluk
NatuuHi/k gedroogde zuidvruchten. Uit-
gezochte kwaliteiten met alle aroma,
smaak, geur en vitaminen!

Goudgele Calif. rozijnen250 gr. zakje 75 et.
Blauwe Calif. rozijnen 250 gr. zakje 52 et.
Blanke Sultana-rozijnen 250 gr. zakje 67 et.
Sultanarozijnen 250 gr. zakje 59 et.
Krenten 250 gr. zaKje 52 et.
Stemgember pot 140 et.
Gesneden Stemgember pot 89 et.

Zie ook de speciale feestaanbiedingenl

Speciale
FEEST-AANBIEDINGEN

geldig tot en met 30 december 1961

Kijk eens wat U (buiten de 10°/o) in deze
dure feestdagen bij De Gruyter nog allemaal

extra besparen kunt!
Elk tweede pak Zelfrijzend Bak-

meel extra, Cake-mix of Cakemeel
voor halve prijs

3 Flessen wijn (ook gesorteerd)
(uitgezonderd Rosetti en Riselti)

samen 75 et. goedkoper
2 Flessen Rosetti of Risetti

samen voor f 2.50

Groot blik fruit-cocktail
van f 1.98 voor f 1.75

Blik fruit-cocktail
van f 1.35 voor f 1.25

Bij aankoop van een grote fles
Roodmerkslaolie
tube mayonaise
25 et. goedkoper

10 CENT GOEDKOPER:
Elk 2e pakje toast

10 et. goedkoper

Canadese zalm Red Cohoe
Canadese zalm Fancy Pink
Zalm Fancy Pink
Tonijn
Tonijn
Schelvislever
Sardines Superieures
Cocktailworstjes
Borrelworstjes

ener knakworst
Elk 2e blikje Soepasperges van

Elke tweede honderd gram
tien cent goedkoper, soort

210
145
122
110

83
68
95
98

115
125
89

vleeswaren
naar keuze

voor 200
voor 135
voor 112
voor 100
voor 73
voor 58
voor 85
voor 88
voor 105
voor 115
voor 79

KERSÏKQKIE

611220

en betere waar
en tien procent
alléén De Gruyter

Speciaal voor de feestdagen zult U een
extra lekker kopje koffie willen hebben.
De bekende opleggers van De Gruyter
hebben vele extra ritten gemaakt om de
geurige melange nog brandvvarm in de
aroma-beschermende winkel-silo's te
doen zijn. Nergens kunt U koffie verser
kopen. Elk boontje is 'n kraakvers
schatkistje: barstens vol geuren smaak!

Goudmerkkoffie 250 gr. 180 et.
Roodmerkkoffie 250 gr. 148 et.
Gemalen Superkoffie 250 gr. 220 et.
Koffiemelk blik fles 95-75 et.

Elk 2e blikje
Champignons
10 et. goedkoper

Extra fijne thee, met extra zorg gezet...
dat wordt een hoogtepunt van de gezel-
ligheid. ledereen is thuis, het is warm
en gezellig ... Er is thee.

Goudmerkthee 700 gr. 108 et.
Korrelthee JOO gr. 98 et.
Chinathee JOO gr. 96 et.
Zilverroodmerkthee JOO gr. 90 et.
Supertheezakjes doosje 20 stuks 98 et.
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Raadslid moest de saai verlaten

Laatste raadsvergadering van 1961
bracht een pijnlijk ogenblik

Dinsdag j.l. had de laatste gemeenteraadsvergadering in dit jaar plaats. Het was
een vrij lange agenda, die er echter niet bepaald aanleiding toe gaf breedvoerige
discussies te ontketenen. Dat dit hier en daar wel gebeurde spruit mogelijk voort
uit de gedachte, die sommige raadsleden hebben, dat men bij het „scheiden van
de markt" nog eens extra z'n best moet doen. Hierdoor werd bij enkele agenda-
punten langer stilgestaan dan feitelijk nodig was, waardoor de gehele verga-
dering een aspect van een onverholen gezapigheid kreeg, die op slag verdween
toen er een vrij heftige woordenwisseling tussen de voorzitter en de heer Koning
(azb) ontstond, welke onenigheid culmineerde in een dramatische ontknoping:
het wegsturen van genoemd raadslid door een zeer geprikkelde voorzitter. De dood-
se stilte, die de afmars van de heer Koning begeleidde, was het bewijs hoe zeer
men onder de indruk van dit voor de Zandvoortse gemeenteraad uitzonderlijke
gebeuren was.

Ingekomen stukken
1. Vaststelling 15e en 16e suppletoire be-

groting voor 1961 en de 3e voor 1962.
Akkoord.

2. 4e wijziging begroting 1961 van de op-
geheven B-kring Noordholland 6 Be-
scherming Bevolking. — Akkoord.

3. Brief van afd. Zandvoort van Het Ne-
derlandse Rode Kruis, ingekomen 12
december '61, betreffende de medische
verzorging bij wedstrijden op het cir-
cuit. — Om pre-advies in handen van
b. en w.

4. Verzoek van de coöperatieve verenigin-
gen Strandweg H en Boulevard IX
om vergoeding ingevolge de Schadever-
goedingsverordening in verband met
een wijziging van het wederopbouw-
plan zeereep-midden.
Om pre-advies in handen gesteld van
b. en w.

5/6. Brieven van Gedeputeerde Staten van
15 november 1961, betreffende bezoldi-
ging ontvangers per l jan. 1959 en wij-
ziging van deze bezoldiging per l
april 1960.
Voor kennisgeivng aangenomen.

7/8. Brieven van de Nederlandse Bond
van Gemeente-ambtenaren van 20 no-
vember en 8 december 1961, betreffen-
de bezoldiging secretarissen en ontvan-
gers.

" Voor kennisgeving aangenomen.

Benoemingen enz.
De heer E. G. Karst, onderwijzer bij het
u.l.o. te Amsterdam, werd benoemd tot
tiende leerkracht aan de Wim
bachschool (openbare ulo).

Gerten-

De heer H. van Ekeren, hoofd van de
Hannie Schaftschool (o.g.l.o.) kreeg op
zijn verzoek eervol ontslag (ingaande l
mei 1962} wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, uiteraard on-
der dankbetuiging voor de ruim 36 jaren
aan de gemeente als schoolhoofd bewezen
diensten.

*
De heer 3. Ramkema, die in de vergade-
ring van 31 oktober j.l. werd benoemd tot
lid van de commissie tot wering van
schoolverzuim, heeft deze benoeming niet
aanvaard. In zijn plaats werd thans be-
noemd de heer A. A. Hoppenbrouwer te
Zandvoort.

*
Tot lid van de gemeentelijke instelling
voor maatschappelijk hulpbetoon werden
(her)benoemd: mevr. A. M. Mol-van Bel-
len, mevr. A. Joustra-Kuiper en de heer
D. Vader.

*
De heer P. Honderdos werd bevorderd tot
technisch ambtenaar Ie klasse bij de
dienst van publieke werken.

*
Het voorstel om de reddingspost .„Ernst
Brokmeier" aan de Zandvoortse reddings-
brigade te verkopen voor ƒ 9600,— vond
warme bijval van o.m. de heren Linde-
man (kvp) en Gosen (prot.-chr.), welke
leden hulde brachten aan de reddingsbri-

^gade voor haar menslievend werk ten
'behoeve van de gemeenschap. Het voor-

Het gemeentebestuur heeft zich van de
nieuwe inwoners, die de laatste jaren
Zandvoort zijn binnen gestroomd, bijzon-
der veel voorgesteld. Hun aantal en aan-
was zou de positie van Zandvoort als
woonoord versterken (hogere plaats in de
gemeenteklasse en hogere uitkering uit
het gemeentefonds) en de badplaats een
dynamisch en vooruitstrevend aanzien ge-
ven. Met die hogere plaats en uitkering
gaat het niet zó vlot en wat de dynamiek
van de nieuwe ingezetenen betreft, ook
die valt het gemeentebestuur niet mee.

Dit blijkt wel uit een uitlating van de
voorzitter van de gemeenteraad, die in de
vergadering van j.l. dinsdag de nieuwe
inwoners statisch heeft genoemd.

Maar is dat wel zo f Zijn de nieuwe in-
woners statisch f

Wij krijgen de indruk dat zij in bewe-
ging zijn. In beweging tegen de dynamiek
die zij te licht hebben bevonden en tegen
de soepelheid van geest die zij als geest-
loos hebben ervaren.

Daarom komen zij in verzet tegen het
afgraven van de duinen, tegen het ver-
nielen van de natuur waarvan zij do waar-
de hebben leren kennen. Een strijd die
zij niet mét, maar 'tegen het gemeente-
bestuur moeten voeren.

Dat is niet statisch, maar een drama
(= handeling) te noemen.

stel werd zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

*
Het voorstel tot het verlenen van een kre-
diet van ƒ 135.000 voor de uitbreiding van
de parkeerstrook aan de noord-boulevard
ten noorden van Riche-bad gaf de heer
KONING (azb) aanleiding op te merken
dat hij dit parkeerterrein te ver van het
dorp vond liggen, zodat de van dit ter-
rein gebruikmakende automobilisten wel
naar het Bloemendaalse strand zullen
gaan. Bovendien vond spr. dat de benzi-
nemaatschappij, die voor een groot ge-
deelte de financiering van de kosten ver-
zorgt en daarvoor 't recht krijgt ter plaatse
of elders in de gemeente een benzinepomp
te stichten, een soort monopolie krijgt.

De heer SLEGERS (kvp) merkte op
dat er hoe langer hoe meer auto's ko-
men, die parkeerruimte nodig hebben
wanneer men het strand wil bezoeken. Dit
terrein ligt toch in ieder geval binnen de
gemeentegrens !

VOORZITTER antwoordde dat dit par-
keerterrein weliswaar niet in de dorps-
kern ligt, maar voor strand- en circuit-
bezoekers van grote waarde is. De kwes-
tie van het stichten van een benzinever-
koopplaats door een benzinemaatschappij,
is een faciliteit, die ook aan andere maat-
schappijen onder dezelfde omstandigheden
is verleend. Van een monopolistische po-
sitie is dus geen sprake.

Met 11-2 stemmen werd het voorstel
Tegen: de heren Petrovitch

en Koning, (beiden azb).
*

Zonder hoofdelijke stemming ging de
Raad akkoord met het verstrekken van

een subsidie van ƒ 50,— aan de Stichting
Humanistisch Thuisfront, ten bate van 't
Humanistisch vormingscentrum te Drie-
bergen.

*
Naar aanleiding van een verzoek van het
bestuur van de openbare leeszaal en bi-
bliotheek werd het subsidie over 1961
met een bedrag van ƒ 3464 verhoogd en
vastgesteld op ƒ 16.260,—.

Opgeruimd staat netjes
De „Stichting Recreatie" heeft sedert be-
gin van dit jaar een actie ingezet onder
de leuze: „Opgeruimd staat netjes". Op
een desbetreffend verzoek heeft de Raad
in januari 1961 genoemde Stichting een
subsidie toegekend van 5 cent per inwo-
ner. Eenzelfde verzoek wordt thans ook
voor 1962 gedaan.

Het voorstel luidde gunstig voor ge-
noemde Stichting, met dit verschil echter
dat het subsidiebedrag per inwoner op 4
cent werd gesteld.

De heer SLEGERS (kvp) voelde er niet
veel voor, want hij zag werkelijk geen heil
in acties, welke dan ook, gezien de voort-
schreidende baldadigheid en vernielzucht
van de jeugd. Spr. was niet optimistisch
gestemd ten aanzien van het succes van
deze actie, die zich ten doel stelt de toe-
nemende verontreiniging van openbare
wegen en het strand tegen te gaan.

VOORZITTER antwoordde dat de cam-
pagne verder reikt dan alleen maar het
doen plaatsen van leuk gekleurde papier-
manden e.d. Deze actie wordt landelijk
gevoerd en richt zich evenzeer tot volwas-
senen. als tot de jeugd.

De heer GOSEN (prot.-chr) zei dit
voorstel gaarne te steunen. In Bergen op
Zoom is een dergelijke actie met succes
gevoerd onder het motto: „Bergen op
Zoom, houd uw straten schoon!"

De heer BREURE (vvd) herhaalde zijn
suggestie, die hij in januari van dit jaar
deed in de slagzin: Opgeruimd staat net-
jes, met duidelijke letters op de aanwezige
papierkorven te zetten.

VOORZITTER zei dat er een grote op-
voedkundige waarde van deze actie kan
uitgaan. Natuurlijk zij'n slagzinnen het
overnemen ivp.ard. Ti. ieder ge-"al dient
Zandvoort te voorkomen dat het een slech-
te naam krijgt in binnen- en buitenland.

Het voorstel werd hierna zonder hoof-
delijke stemming aangenomen.

Bevolkingsonderzoek tbc
In verband met het in januari a.s. in
Zandvoort te houden bevolkingsonderzoek
naar de aanwezigheid van t.b.c. zijn nog
een aantal huisbezoekers(sters) nodig, die
in het geval dat opgeroepenen — om wel-
ke reden dan ook — niet voor doorlich-
ting verschijnen, deze zullen bezoeken.

Het ligt in de bedoeling dat de huisbc-
zoekers(sters) alleen in de omgeving van
hun woonadres in bovengenoemde geval-
len huisbezoek zullen afleggen en niet te
zeer door deze werkzaamheden zullen
worden belast.

Gaarne worden, aanmeldingen om als
huisbezoeker(ster) te willen optreden in-
gewacht ter gemeente-secretarie, kamer 4
(boven), Raadhuisplein, vóór 30 dec. a.s.

Het werkcomité

Restauratie kerkgebouw
Tijdens een bijeenkomst van de Centrale
Kerkeraad van de Hervormde Gemeente
van Zandvoort, is besloten over te gaan
tot restauratie van het kerkgebouw. Met
de eerste fase van de restauratiewerk-
zaamheden is een bedrag gemoeid van
rond ƒ 60,000. Ongeveer de helft van dit
bedrag is bijeengebracht door de leden
van de Hervormde Gemeente. Met de uit-
voering van de herstelwerkzaamheden
zal in het nieuwe jaar een aanvang wor-
den gemaakt.

De restauratie van het exterieur omvat
o.m. het voegen van de buitenmuren. Te-
vens zullen alle ramen en kozijnen wor-
den gerepareerd en voor zover nodig ver-
nieuwd. De zinken goten en regenwater-
afvoerpijpen zullen, opnieuw worden aan-
gebracht, waarbij tevens behoort het aan-
leggen van acht waterputten en één gro-
te stapelput. De deuren aan de buiten-
zijde van het kerkgebouw worden ver-
vangen en de beide transepten (zijbeu-
ken), een storend element in de vormge-
ving van de kerk, worden gewijzigd. Ook
de boogramen zullen onder 'handen wor-
den genomen.

De tweede fase van de herstelwerk-
zaamheden heeft betrekking op het in-
terieur van het kerkgebouw.

Verantwoording „stille armen"
I.B.G. ƒ 50,-; A.H. ƒ 5,-;C.M.Jd.J ƒ 15,-;
T.B.N.V. ƒ 25,-; H.H. ƒ 10,-; L.J.B.
ƒ 50,—; P.H. ƒ 5,—; A.A.C. ƒ 250,—;
mevr. v.R. ƒ 5,—; E.R.K. ƒ 2,50; mevr.
J.d.l.C. ƒ 10,—; mej. C.M.H, f 20,—;
Y.A.d.B. ƒ 10,—; J.F.B. ƒ 10,—; mr.J.H.
J.S. ƒ 25,—; fa. B. f 20,—; N.E.B, ƒ 2,f.O;
T.A.F. ƒ 50,—; mevr. G.M.-K. ƒ 2,50; fam.
Kr. ƒ 2,50; fam. L. ƒ 22,50; F.A.M. ƒ 2,50;
fa M.K. ƒ 25,—; X.Y.Z. ƒ 50,—. Totaal
ƒ 670,-.

WATERTOREN-DISCUSSIE
met een verrassende wending

Het voorstel om de exploitant van het
watertoren-restaurant, de heer C. J. Lim-
men, tegemoet te komen inzake zijn ver-
zoek om enige zeer noodzakelijke verbe-
teringen aan te brengen in de exploitatie-
ruimte van de watertoren, met name o.a.
het aanbrengen van nieuwe ramen en het
opnieuw schilderen van het interieur, dat
veel schade heeft ondervonden door re-
genwater-doorslag, had in het algemeen
een welwillend onthaal van de zijde
der raadsleden, behalve. echter van de
heer BREURE (wd) die vond -dat de
pachtsom van ƒ 5000 per jaar veel te laag
was. Men had er toch wel „veel meer uit
kunnen halen", bijv. ƒ 10.000 per jaar",
meende spr. Eigenlijk zou de gemeente
zich moeten schamen om zo'n huurcon-
tract aan te gaan! Spr. vergeleek dit res-
taurant met het bekende „Groenendaal" te
Heemstede, waarvan b. en w. van Heem-
stede onlangs de pacht zeer ingrijpend
hebben verhoogd. Spr. wilde eerst 't huur-
contract (waarmee de exploitant ak-
koord ging voor een termijn van 10 jaar)
gesloten zien en dan pas eens praten over
de ramen.

De heer GOSEN (prot.-chr.) wilde we-
ten voor wiens rekening het uit te voe-
ren schilderwerk zou komen.

VOORZITER antwoordde hem dat dit
van gemeentewege zou worden gedaan.

De heer VAN DER WERFF (prot.-chr.)
vond het wel een beetje erg zoals de heer
Breure hiertegenover stond. Spr. zei dat
de heer Limmen bijzonder veel last van
doorslaand water heeft erehad. waardoor
hij voortdurend veel voorzieningen (vloer-
bedekking e.d.) heeft moeten treffen. Spr.
geloofde niet dat „de boterham, die de
heer Limmen uit dit restaurant haalde"
erg dik was ,maar was dit wel zo dan
gunde hij hem deze van harte en nog wel
dik belegd ook!

Ook de heer LINDEMAN (kvp) ver-
tolkte eenzelfde gedachte als de heer Van
der Werff. Hij meende dat de pachtsom
van ƒ 5000 redelijk was. Toen de heer
Limmen tien jaar geleden zijn restaurant
opende, deed hij in feite „pionierswerk",
want niemand wist hoe de exploitatie zich
zou voltrekken. Spr. was overigens van

Beter slaagt u bij

„'t INTERIEUR"
Stationsplein 15, telefoon 3346
voor: bankstellen - huiskamers

slaapkamers-slaapbanken
eethoeken - bergmeubelen etc.

mening dat de gemeente eerst moest zor-
gen dat het gehuurde zich in goede staat
bevindt alvorens het huurcontract onder
de aandacht van deze exploitant werd ge-
bracht.

De heer GOSEN (prot.-chr.) merkte
nog op dat de heer Limmen de-concurren-
tie van de wandelpier te Scheveningen on-
dervindt. Zouden wij hier een dergelijk
evenement krijgen ,dati heeft de heer Lim-
men er nog een „kwaaie pier" bij! besloot
spreker.

De heer HOSE (vvd) zei 't bepaald on-
eens met zijn fractievoorzitter (de heer
Breure) te zijn. Als de gemeente iets ver-
huurt, verpacht, dan moet dit toch zeker
in goede staat zijn.

VOORZITTER zei wat geschrokken te
zijn van de felle reactie van de heer Breu-
re ten opzichte van de exploitant van dit
bedrijf. Spr. kende de heer Limmen als een
fatsoenlijk zakenman. In ieder geval mag
er geen sfeer ontstaan waarin men de in-
druk zou krijgen dat de gemeente „er
maar met de pet naar gooit". Spr. was
wel verwonderd geweest dat de heer Lim-
men nog geen eis tot schadevergoeding
van zijn vloerbedekking en gordijnen had
ingesteld, want deze schade is aanwijs-
baar. Voorzitter vond de uitdrukkingen
van de heer Breure minder prettig. De
gemeente behoeft zich natuurlijk niet te
schamen.

Op dit ogenblik wendde voorzitter zich
plotseling tot de heer Koning, die al ge-
ruime tijd met op- en aanmerkingen,
deels naar de collegetafel, spr. had ge-
interrumpeerd: „Mijnheer Koning, u moet
mij niet herhaaldelijk in de rede vallen
en niet altijd voor de publieke tribune
spreken!"

Heer Koning (kijkend naar de publieke
tribune): „O, ik zie die mensen helemaal
niet!"

Voorzitter: „Ja, u wilt altiid het laatste
woord hebben "

Heer Koning: „U toch ook en "
Voorzitter: Mijnheer Koning, ik ver-

zoek u mij nu te laten uitspreken, ik was
bezig de heer Breure te beantwoorden".

Heer Koning: Maar ik laat me niet als
kwajongen behandelen!

Voorzitter: Mijnheer Koning, u bént een
kwajongen als u zich zo blijft gedragen!

Heer Koning: „Nou... en wat u dan?
Voorzitter: Mag ik u verzoeken, mijn-

heer Koning, voor deze laatste opmerkin-
gen uw excuses aan te bieden?"

De heer Koning maakte geen aanstal-
ten dit te doen en zei: Helemaal niet!

Voorzitter: Mijnheer Koning, verlaat u
de raadzaal. Nu!

De heer Koning bleef aanvankelijk zit-

ten en raapte tergend langzaam z'n pa-
pieren bij elkaar.

Voorzitter: Mijnheer Koning, ik wacht.
Toen ging de heer Koning weg, waarna

voorzitter zei: „Zo, nu kunnen we rustig
praten". Spr. beëindigde zijn antwoord aan
de heer Breure en zei tenslotte dat de
pachtsom van ƒ 5000 per jaar hem volko-
men juist voorkwam onder deze omstan-
digheden.

De heer BREURE lichtte z'n standpunt
nog even toe en zei dat de heer Limmen
als persoon niet in het gedfng was. Maar
spr. heeft alleen willen zeggen dat de
gemeente geen onnodige verliezen moet
lijden. Als deze zaak in het openbaar zou
zijn verpacht, had men er wellicht het
driedubbele uitgehaald. Maar als de Raad
dit wenst

De heer PETROVITCH (azb) stelde er
prijs op te verklaren dat het incident tus-
sen voorzitter en zijn fractiegenoot hem
zeer speet.

Voorzitter aanvaardde deze betuiging.
Tenslotte werd het voorstel zonder

hoofdelijke stemming aangenomen.
(Vervolg op pag.

Nieuwj aarsreceptie
Burgemeester mr. H. M. van Penena en
zijn echtgenote houden op maandag l ja-
nuari 1962 des namiddags van 3.30 tot
5 uur een nieuwjaarsreceptie in het ge-
mcentehuis.

Kerstbijeenkomst NCVB
In de gezellig versierde zaal van het
jeugdhuis der Hervormde Gemeente hield
de Ned. Christenvrouwenbond vrijdag-
avond 15 december j.l. een kerstwijdlngs-
bijeenkomst. Naast de liturgie was er so-
lozang van mevr. Huygen, die twee kerst-
liederen ten gehore bracht. Het kerstver-
haal werd gelezen door mevr. v.d. Hou-
ten, terwijl mevr. Rijper een gedicht, ge-
titeld „Nu "sijt wellekome" voordroeg.

Tussen, de verschillende onderdelen
werden kerstliederen gezongen.

Cabaret voor de jeugd
De Zandvoortse Bestuurdersbond organi-
seert op donderdag 28 december a.s. in
Zomerlust de jaarlijkse kindermiddag.

Het programma wordt verzorgd door
het Hilversums radio-cabaret.

Bevordering ambtenaren
Met ingang van l januari 1962 zijn de

navolgende gemeente-ambtenaren bevor-
derd. De heren P. Brune tot hoofdcom-
mies en A. G. Deesker tot commies A.
Tot commies werden bevorderd de heren
A. A. Hoppenbrouwer en J. G. Pannekeet.

Resultaat van actie
Het comité, dat de jaarlijkse Sint Nico-

laas-actie van de Zandvoortse winkeliers
verzorgt deelt mede, dat de dit jaar in
Zandvoort gehouden St. Nicolaas-Polio-ac-
tie 'n bevredigend resultaat heeft opgele-
verd. Er werden bijna 300.000 poliozegels
uitgegeven en 23.000 enveloppen verkocht.
Als gevolg hiervan kon een bedrag van
bijna zes duizend gulden, aan het Prinses
Beatrix Poliofonds worden afgedragen.

De vijf hoofdprijswinnaars en de win-
naars van de dertig levensmiddelen pak-
ketten kregen hun prijzen thuisbezorgd.
De winnaars van de 265 troostprijzen wer-
den aangeschreven en hebben allen, — op
een enkele uitzondering na — hun prijzen
reeds afgehaald in de expositiekamer, die
hiervoor beschikbaar werd gesteld door
de Twentsche Bank aan de Grote Krocht.
De lijst van de prijswinnaars is opgehan-

gen voor de ramen van het kantoor van
stichting „Touring- Eaudvooit" op het
Raadhuisplein.

Burgerlijke Stand
15 december—21 december
Geboren: Harmke, dochter van H. J.
Franke en J. Groen; Irene, dochter van P.
J. Krediet en H. C. Luijten; Robertus,
zoon van A. Visser en H. S. Frank; Al-
larda Adriana Margaretha, dochter van A.
Keesman en H. van Toorenburg.

Gehuwd: Friedhelm Dietrich Dölger en
Helena Petronella Maria Visser.

Overleden buiten de gemeente: Hendrik
Paap, oud 36 jaar.

Geboren buiten de gemeente: Mirjam
Rachel, dochter van F. W. Rinkel en P.
A. Smit.

Watergetijden
h.w. l.w. h.w.

24 5.— 0.30 17.12 13.—
25 5.38 1.— 17.50 13.30
26 6.14 1.30 18.28 14.—
27 6.51 2.30 19.07 14.30
28 7.31 3.— 19.50 15.30
29 8.14 3.30 20.38 16.—
30 9.05 4.30 21.32 17.—

Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
9.00-15.—
9.30-15.30

10.00-16.30
11.00-17.00
11.30-17.30
12.00-18.30
13.00-19.30
Mije KCzn

Rondvraag

Jan Boereblokfluitjes
op begroetingsavond

Mevr. MOL-v. BELLEN (pvda) vroeg
of het gemeentebestuur iets zou willen
doen ter gelegenheid van de 80ste verjaar-
dag (op 28 dec.) van oud-burgemeester
van Alphen. Tevens verzocht zij het stu-
ren van een attentie voor het naderende
Kerstfeest, aan de heer van Deutekom,
dir. van publiek werken, die gelukkig
weer aan de beterende hand is.

De heer PETROVITCH had enige kri-
tiek op de wijze van organiseren van de
laatste begroetingsavond in het raadhuis
op vrijdag 15 december j.l. De burgemees-
ter ging vroegtijdig weg, wethouder Tates
kwam later en weth. Kerkman was er
helemaal niet, terwijl enkele raadsleden
ook vroeger vertrokken. Dit vond spr.
niet geheel in de haak. Het blokfluuop-
treden van de leden van de VoIksmuzieK-
school, gepaard met de samenzang dor
aanwezigen vond spr. nogal op z'n „Jan-
Boereblokf luit jes''!

VOORZITTER antwoordde dat hij 't
jammer vond dat de heer Petrovitch er
zo over dacht. Volgens hem moet die ,com-
munity-singing" wel een grappige indruk
hebben gemaakt. Het kost voor deze kin-
deren, die voor een 150 aanwezigen moe-
ten spelen, toch een hele zelfoverwinning.
Men moet hier niet te zwaar aan tillen.
Wat de vertegenwoordiging van het col-

lege betreft, elk der genoemden had een
volkomen redelijke verontschuldiging we-
gens persoonlijke en familie omstandig-
hedcn.

De heer BREURE informeerde nog naar
het rapport dat over de veiligheid van het
circuit door de KNAC en de KNMV zou
worden uitgebracht.

VOORZITTER antwoordde dat dit zeer
spoedig te verwachten is en dan via het
bestuur van Touring Zandvoort ongetwij-
feld ook binnenkort ter kennis van de
Raad zal worden gebracht.

Hiermede was de raadsvergadering ten
einde.

VOORZITTER sprak nog enkele ver-
goelijkende woorden aan het adres van
de heer Koning, die hij zeker geen
kwaad hart toedraagt. Maar de situatie,
zoals die vanavond plotseling tot een cli-
max kwam, was naar dit betreurenswaar-
dige incident toegegroeid. Spr. zei dat hij
in zijn gehele ambtsvervulling als burge-
meester, nimmer zijn toevlucht tot deze
drastische maatregel heeft behoeven te
nemen.

Tenslotte wenste hij alle raadsleden een
gezegend Kerstfeest en een prettige jaar-
wisseling toe.
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DE NIEUWE INWONER
denkt te statisch, zegt voorzitter

Twee volkswagens voor de politie
Voorstel: aankoop van twee nieuwe volks-
wagens t.b.v. de gemeentelijke politie (te-
zamen ƒ 11.250) en de twee oude te ver-
kopen voor ƒ 3500 per stuk.

Do heer LINDEMAN (kvp) kon zich
met dit voorstel verenigen, mits de oude
wagens dan ook voor ƒ 3500,- per stuk
zouden worden verkocht en men niet op
een gegeven ogenblik deze voertuigen voor
een veel te lage prijs van de hand zou
doen.

De heer KONING (azb) voelde meer
voor het revideren van de twee oude wa-
gens. Spr. had overigens gedacht dat het
beter ware geweest met deze aanschaf-
fing te wachten tot er een nieuwe korps-
chef was aangesteld.

VOORZITTER pleitte voor aankoop van
nieuwe wagens. De oude zullen zeer zeker
niet voor „een spotprijsje" verkocht wor-
den. Men heeft gaarne oude politiewagens,
aangezien deze zich bijna altijd nog in
goede staat bevinden, waardoor ze voor
minder zware diensten als die van de poli-
tie nog zeer wel bruikbaar zijn.

Het voorstel kreeg het fiat van de Raad
zonder hoofdel. stemming.

*
Het voorstel tot het verlenen van een

krediet van ƒ 46.500,— voor de aanschal-
fing van een bulldozer, een trilwals en een
steekwagentje ten behoeve van de dienst
van publieke werken, kreeg de instemming
van de heer SLEGERS (kvp) die opmerk-
le dat het heersende personeelstekort
moest gecompenseerd worden door de aan-
schaffing van machines.

De heer KONING (azb) had gaarne een
demonstratie met de aan te kopen ma-
chines gezien. Hij vond het steekwagen-
tje erg duur. Zo'n din|j behoeft maar
ƒ 125,— te kosten, zei hij.

De heer GOSEN (prot.chr) ontpopte,
zich als een technicus en betoogde dat dit
steekwagentje geen steekkarretje maar
een heftruekje was. En het is uitstekend.

De heer DIEMER (pvda) vond dat men
best wat vertrouwen kon stellen in de di-
recteur van publieke werken, die deze aan-
schaffing verzocht heeft.

De heer BREURE (vvd) zei al rillingen
te krijgen bij het horen van het woord
bulldozer. Dan dacht hij aan het egali-
seren van duintoppen e.d.!

VOORZITTER merkte op dat de bull-
dozer hoofdzakelijk zou worden gebruikt
om strandafgangen zandvrij te maken.

Zonder hoofdelijke stemmingen aange-

De partiële wijzigingen van enkele stede-
bouwkundige plannen, o.a. de uitbreiding
van het paviljoen „Kiefer" aan de Thor-
becksstraat ten einde voor de eigenaar
betere woonomstandigheden te verkijgen,
ontlokte de heer v.d. WERFF (prot.chr.)
de ontboezeming dat hij blij was dat de
Raad gelegenheid had deze mensen een
dienst te kunnen bewijzen.

De heer, KONING (azb) had een andere
mening en zei dat de bezwaren, die tegen
deze uitbreiding waren binnengekomen
&.i. gegrond waren. Hij zei dat het flat-
gebouw, waaronder zich ?pnopmd pavll-
joen bevindt, in waarde zal verminderen
door de voorgestelde uitbreiding. Men kan
wel altijd bezwaren in de wind slaan,
meende spr., maar waarom zou je bezwa-
ren maken als er geen bezwaar is?!

VOORZITTER zei dat men in het alge-
meen in Zandvoort — vooral de nieuwe
ingezetenen, die veelal gunstig: wonen —
te statisch denkt. Men meent altijd maai'
dat er in de naaste omgeving van de per-
celen, die zij betrokken hebben, geen ver-
anderingen meer mogelijk zijn en ook het
opofferen van bepaalde gedeelten van het
duin. Inderdaad wordt soms het uitzicht
hier en daar enigszins beperkt, maar men
denkt niet altijd aan het woongenot voor
een ander. Dit noemde spr. een gebrek
aan geestelijke soepelheid. Spr. is een
groot liefhebber van het duingebied, maar
men moet rekening- houden met alle eisen,
die een uitbreidende badplaats stelt

De heer KONING vroeg nog of hierover

gepraat was met de eigenaren van het
'lat, de combinatie Luxe en Worst.

VOORZITTER antwoordde bevestigend.
Het voorstel werd aangenomen met de

stem van de heer Koning tegen.
*

Verordening Begrafenisrechten.
De heer v.d. WERFF (prot.chr.) zei te-

jen dit voorstel te zullen stemmen uit pro-
test tegen de stelselmatige verhoging van
de levensstandaard door dit soort voorstel-
len. Wij hebben pas de riool- en straat-
belasting gehad en nu worden deze bcgra-
fenisrechten weer verhoogd, zei spr.

Mevr. MOL-v. BELLEN zag het anders.
Als wij een vcrhosriner van de uitkering uit

het gemeentefonds willen hebben, moeten
wij daar zelf iets tegenover stellen, meen-
de spr. Zij kon zich verenigen met de wens
van het College om aan het systeem van
de eigen graven een einde te maken. Djt
vond spr. een beetje uit de tijd.

De heer LINDEMAN (kvp) betoogde
dat de heer v.d. Werff rekening moet nou-
den met de werkelijkheid. De exploitatie-
kosten van de begraafplaats zijn sterk ge-
stegen en wij zijn nolens volens wel go-
dwongen deze kosten enigermate te dek-
ken.

VOORZITTER betreurde de mening van
de heer v.d. Werff en diens aangevoerde
motief. Dit is geen exhorbitante verho-
ging. De tarieven zijn aangepast aan die
van de omliggende gemeenten.

Het voorstel werd met de stem van de
heer v.d. Werff tegen, aangenomen.

Snuif era wrijf
^ Uw verkoudheid van neus,

keel of borst weg met

Zandvoortmeeuwen
Uitalatjcii zaterdag JG december:

SVJ-Zandvooitmeeuwen 3-3
Zandvoortmeeuwen 2-Kmheim 4 afg.
Zandvoortmeeuwen 3-Energie 2 4-2

Adspiranten:
HFC b-Zandvoortmeeuwen a 0-6
EDO d-Zandvoortmeeuwen b 0-3
EDO e-Zandvoortmeeuwen c afg.
Zandvoortmeeuwen d-Spaarndam a 4-3
Zandvoortmeeuwen e-Haarlem f 2-1
Haarlem g-Zandvoortmeeuwen f 10-1

Uitslagen sondag n december:
Onze Gezellen 4-Zandvoortm. 6 4-1
De overige wedstrijden gingen wegens
terrcinafkouring niet door.

Programma zaterdag 23 december:
6 DDS-Zandvoortmeeuwen 2 14.30 u.

13 Zandvoortm. 3-VVRA 14.30 u.
Adspiranten:
42 Zandvoortmeeuwen a-Haarlem b 14 u.
61 Bloemendaal c-Zandvoortm. b 15 u.
66 Haarlem e-Zandvoortmeeuwen c 15 u.
71 Zandvoortmeeuwen d-EHS b 14 u.
79 Hillegom d-Zandvoortm. e 15 u.
86 Zandvoortm. f-Haarlem g 14 u.

Programma sondag S J, december:
Watergraafsmeer-Zandvoortm. 14 u.
Zandvoortmeeuwen 2-HFC 2 14.30 u

17 Zandvoortmeeuwen 4-THB 2 9.45 u.
27 Zandvoortm. 5-Heemstede 9.45 u.
43 Zandvoortm. 6-Haarlem 7 9.45 u.
65 Hoofddorpse Boys 3-Zandv.m. 7 12 u.

Programma dinsdag SB dec., 2e kerstdag
Junioren:

9 Zandvoortm. a-Van Nispen a 12 u.
(v.d. Aart-beker)

28 EHS b-Zandvoortm. c uitg.
50 DCO b-Zandvoortm. d 12 u.

Opstelling Zandvoortmeeuiven

Het eerste elftal van Zandvoortm. komt
a.s. zondag in de ontmoeting tegen Wa-
tergraafsmeer als volgt in het veld: Ter
Wolbeek; Stokman, Water; Bruijnzeel,
Stobbelaar en Kerkman; -Kraaijenoord,
Koper, Visser, Keiler en Paap. Reserves
zijn: Vlug, Peters en Keur.

ID. AUKEMA
\/h Chcfkipper M S ..Oranje'

HAUTE COIFFURE

Permanent „Océan"
ccn soepele golving voor de mcu\vc hjn „ESPACE"

J. H. ATIKEMA-ELFFERS
Schoonheidsspecialiste

APARTE SALON
HUIDPKEPAUATEN SANS SOUCIS

behandeling volgens afspraak

TRAMSTRAAT 11 - TELEFOON 2723

MUNHAROT
U raakt pijn en pijntjes kwijt. 90 tt

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Uitslagen:
Junioren: '

ZHC jongens b-Eechtrop c, 9—O
Alliance f-ZHC jongens c, afgelast.
ZHC meisjes a-HBS a, l—l
Strawbcrries b-ZHC meisjes b, 2—l
ZHC meisjes c-BDHC g, afgelast.
ZHC meisjes d-ZGC meisjes c, 2—O

Programma voor zaterdag 33 december:
Rood Wit b-ZHC jongens a,
ZHC jongens d-'Alliance g, 15 uur.
Alliance d-ZHC meisjes b.
ZHC meisjes c-Eechtrop e, 15 uur.

Programma voor 30 december:
ZHC meisjes b-BDHC d, 15 uur.

Op zondag- 24 december worden onder-
linge wedstrijden gespeeld voor de senio-
ren, die precies om 12 uur beginnen, en
tot ongeveer 15.30 zullen duren.

Er zullen zes elftallen van de Zand-
voortse Hockey Club. aan deelnemen, on-
der aanvoering van Jordan, Ton Bakels,
Bert Balledux, Roodhart, C. Balledux en
G. Goll.

Dinsdag 26 dece'mber wordt voor de ju-
nioren. een onderling toernooi gehouden
waaraan niet minder dan tien elftallen
deelnemen. De wedstrijden beginnen om
10.30 uur en de elftallen staan onder lei-
ding van Th. Beelen (A), G. Allebes (B),
J. Kokke (C), R. 'Trappel (D), D. J. Jan-
sen (F), E. Paternostre (G), V. ten Berge
(H), L. Blom (I) en Blomberg (J).

Op 30 december wordt op de velden van
Eechtrop een mixed toernooi gehouden
waaraan een mcisjeselftal van Zandvoort
zal deelnemen.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN: i
Zaterdag 23 december^ ' ,|

C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34,
telefoon 2813 ''

! i

Maandag Ie kerstdag:
J. F. Zwerver, Julianaweg la, hoek Kost-
verlorenstraat, telefoon 2499

Dinsdag Se kerstdag:
P. Vijlbrief, Hogeweg 43, telefoon 3355.

WIJKZUSTER:
Zondag 24 en maandag 25 december:

S. M. de Wilde, Zeestraat 67, tel. 2720

Dinsdag 2e kerstdag:
E. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382

APOTHEEK:
23 t.m. 29 december:

Zandvoortse Apotheek,
Haltestraat 8, telefoon 3185.

Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.

Zondag 24 december
Dierenarts J. Westerman, Hartenlust-
laan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.

Maandag Ie kerstdag:
Dierenarts J. Beijers, Raamsingel 28,
Haarlem, telefoon 02500-13164

Dinsdag 2e kerstdag:
Dierenarts J. Heek, Koninginneweg 51,
Haarlem, telefoon 02500-13174.

Bekendmaking
Het hoofd van het gemeentebestuur maakt

ekend, dat ingaande woensdag, 27 de-
ember 1961, gedurende veertien dagen
er < gemeente-secretarie 'voor een ieder
er inzage ligt de bij raadsbesluit van 19
eeember 1961 no. 14 vastgestelde par-
lële wijziging, genaamd plan. J 5, van het

uitbreidingsplan-in-onderdelen voor het
orp Zandvoort.

Zandvoort, 20 december 1961
Het hoofd van het gemeentebestuur
voornoemd, Van Fenema.

FAMILIEBERICHTEN

/oor de vele bewijzen van belangstelling
ndervonden bij ons huwelijk betuigen wij
«ze hartelijke dank.

Fam. Koch-Laurier
Zandvoort, Vondellaan 23

Handen en Lippen
ruw?

Zandvoortse Korfbalclub
De wedstrijd tegen Oosterkwartier b
werd door' Zandvoort a met 9-0-gewon-
nen.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag speelde KJC Zandvoort de laat-
ste ronde voor het clubkampioenschap.
Winnaar werd de heer T. Veen.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
J.l. maandag zijn de onderlinge wedstrij-
den gestart in het gymnastieklokaal van
de Wilhelminaschool onder leiding van de
heer W. Ebing.
] De jongens verwerkten oefeningen aan
brug, ringen, paard, lange mat en een
sprong. Als jury-leden traden op de he-
ren A. van Zadel, H. Zonneveld, M. Ca-
stien, E. Keur en J. Brink.

De verkorte uitslagen luiden:
1. J. Horeman 38,6 p.; 2. L. Berger

35,7 p.;"3. A. Rietdijk 35,6 p.
Dinsdag verwerkten de meisjes en de da-
mes een oefening aan de brug met ongc-
lijke leggers, evenwichtsbalk, lange mat
en een sprong. Over de gehele linie blo-
ken er flinke vorderingen te zijn gemaakt
hetgeen het werk voor de jury, bestaande
uit leerlingen van „Cios" Overveen, niet
gemakkelijk maakte.
- De verkorten uitslagen luiden:

Meisjes 11/13 jaar: 1. A. Castien 30 p.;
2. Y. Visser 28,5 p.; 3. L. Sluvtor 28 p.

Meisjes 14/15 jaar: 1. M. van Keulen
32,5 p.; 2. L- Bos 31 p.; 3. P. Looijer 30,5.

Dames: C. Heezemans 28 p.; 2. D. Paap
27,5 p.; 3. B Koper 27 p.

Voorzitter Brink reikte de kampioens-
prijzen uit en deelde mede, dat op 4 ja-
nuari de lessen weer beginnen. De wed-
strijden worden echter voortgezet. |

Vergaderkalender dec.- jan. '62

22 dec. — Zandvoortse Muziekkapel, Con-
cert Herv. Kerk.

4 jan. — Humanistisch Verbond, Gemeen-
schap Zandvoort, Inl. over „Het Boek
Job", Gemeenschapshuis.

9 jan. — Amateur Fotografen Vereniging
„Zandvoort": lezing spr. de heer Frijns,
Gemeenschapshuis.

12 jan. — Stichting Cult. Kring „'t Helm",
Toneelvoorstelling door „Ensemble".

20 jan. — Zandv< Volksdansver., Volks-
dansbal, Hotel C. Keur.

23 jan. — Amateur Fotografen Vereniging
„Zandvoort", Vertoning Gevaert-Collec-
tie met geluidsband, Gemeenschapshuis.

26 jan. — Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.
Zandvoort, Lezing, Jeugdhuis Herv. Kerk

In een boek dat ik on-
langs las, stond: „Hij
werd geboren en leef-
de". Hoe helder staat
het er niet geformu-
leerd. De onontkoom-

,~_ baarheid is duidelijk:
wij moeten leven. Ons

bloed stroomt door ritmisch kloppende
kanalen.

Onze longen vullen zich, legen zich in
een ander ritme.

Bomen, dieren, mensen en dingen ver-
dringen zich op ons netvlies.

Geluiden vallen zich stuk tegen onze
trommelvliezen.

Alles speelt partij in de partituur van
ons lichaam. Wij leven. En wij leven naar
een uiteindelijk doel: de dood: Ook onont-
koombaar.

Ik heb eens een gesprek gehad met
iemand, die een poging had gedaan, zich
van het leven te benemen. Hij kon niet
tegen de onontkoombaarheid van- leven en
dood. Slet een scheermes nou hij de le-
vensdraad beëindigen. Op die morgen ont-
waakte hij. Hij begaf zich naar de
douchecel. Hij poetste zijn tanden. (Waar-

om?) Daarna begon hij zich langzaam
in te zepen.

„Toen", vertelde hij, „keek ik naar
buiten. Het raam was hoog. Ik zag 10%
aarde, 90% licht. Zo is Nederland, dacht
ik nog. Het raam keek mt op het Oosten.
De zon kwam op. Wat heb ik gekeken.
Ik dacht: dit zie je voor het laatst. Wat
er nog over was van de nacht, werd over-
dadig beschilderd met goud en oud-rose.
Nou ja, je kent het wel. Ik -keek in de
spiegel. Ik was ingezeept. Ik keek mezelf
in de ogen. Een vreemde gewaarwording
soms. Ik pakte mijn scheermes. Eerst
schoor ik mijn wangen en mijn snor.
Daarna beurde ik mijn kin op en zette
het mes op de keel. Aarzelend gleed het
over de huid. Duidelijk zag ik hoe mooi
en traag de zeep over het staal rolde. Ik
keek in mijn ogen. Lafaard, zeiden,: Sie
ogen. Ik drukte op het mes. Toen, ge-
beurde het. Ik'bedoel van binnen. Ik hoor-
de een schreeuw binnenin me, zo ver-
schrikkelijk. Ik smeet het mes weg. Het
is nu al jaren geleden, maar nog steeds
ben ik er van overtuigd dat het de stem
van het leven was. Ik ben nog ontsteld
over de felheid waarmee het leven mijn
lichaam verdedigde".

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 24 december ^
(4e Adventszondag)

30.30 uur: ds. C. de Ru. Bediening van
de H. Doop.
23 uur: Kerstnachtdienst.
Dsa Buijs, ds. Oldeman, ds. de Ru.
(10.30—11 uur: zangdienst)
Medewerking: Annette de la Bije, so-
praan; Hervormd Kerkkoor.

Maandag 25 december (Ie kerstdag)
10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Medewerking van het kerkkoor.

Dinsdag 26 december (2e kerstdag)
Zondagsschoolkerstfeesten
14.30 uur voor de kleintjes
19 uur voor de groten

NED. PROTESTANTENBOND, [
Brugstraat 15
Vrijdag 22 december \

16.30 uur: Kerstfeest voor de kleintjes
van de Z.S.
18.30 uur: Kerstfeest voor de groteren
van de Z.S.

Zondag 24 december
10.30 uur: Kinderkcrkdienst, ook voor
belangstellenden, dus geen gewone
dienst.

Maandag 25 december
10.30 uur: Kerstdienst. Mevr. ds. E.
Franken-Lieferink (d.g.) uit Utrecht.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds S. M. A. Daalder .(d.g.)
uit Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg
Zondag 24 december
(4e Adventszondag)

10 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Gat. Z. 35

Maandag 25 december (Ie kerstdag)
10.30 uur: ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: ds. P. J. O. de Bruijne. Zang-
dienst met medewerking van kerkkoor
en sopraan.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Zondag 24 december: H.H. Missen te 7.30

9.30 en 11.30 uur; 19 uur Adventswake
Maandag 25 dec.: om 12 u. middernacht

de Nachtmis, ' alleen toegankelijk voor
bezitters van kaarten.
In de morgen H.H. Missen te 7.30, 8 uur
en 9.00, 9.30 en 10 uur. Om 11 uur plech-
tige Hoogmis. Des middags om 4 uur
kerstverhaal van en voor de kinderen
Om 19 uur avondoefening.

Maandag 26 december: H.H. Missen te
7.30, 9.30 en 11.30'uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 26 december geen samenkomst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstuclie dinsdagavond 8 uur en Wacht

torenstudie zondag half 7. Gemeeiv
scha'pshuis ingang Willemstraat, zaal 4

HUMANISTISCH VERBOND i
Zondag 24 december, 9.45 uur, 298 m: ra
diotoespraak door prof. dr. D. Loenen
Vrede op aarde en Eenheid der mensen
Idealen vóór Christus' geboorte.

^

de nieuwe i /es z//n uit!

nu in handige schuifdoos

nu met vitamine A + C

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
. GEMEENTE ZANDVOORT

vy

l

Op donderdag 11 januari 1962 ho-
pen onze geliefde ouders, groot-
ouders en overgrootouders

EVERT BOS
en

M&RIJTJE B os-paap
hun 50-jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat zij nog lang gespaard mogen
blijven is de wens van hun dank-
bare -

kinderen
kleinkinderen en
achterkleinkind

Receptie op woensdag 10 'jan. 1962
van half drie tot half vijf n.m. Wil-
lemstraat 8

Handelsdrukkerij
F. M. VAN DEURSEN

Schoolstraat, telefoon 2507
wenst haar clientèle, vrienden en be-
kenden
PRETTIGE KERSTDAGEN en
JAARWISSELING TOE.

MCet onze wens voor een voorspoedig 1962.
Privé-adres: „Huize Pigalle", Dr. C. A.
~!erkestraat 117.

N.G.B. aft]. Zandvoort
vakantiebonnen verzilveren
zaterdag 23 december

van 2.30 uur tot 3.30 uur in het Gemeen-
schapshuis. Het bestuur.

Schildersbedrijf R. Wolthuis
Zeestraat 55, telefoon 2117, wenst u

prettige feestdagen
en een voorspoedig 1962

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost

worden verzonden. De data, waarop de
correspondentie uiterlijk ter post moet
zijn bezorgd, staan achter de naam van
het schip vermeld.

Verenigde Staten van Amerika:
ss „Westerdam", 28-12

Argentinië: ss „Campero" 27-12
Australië, ss „Canberra", 26-12

ms „Aramaic" 27-12
ms „Willem Ruys", 28-12
ms „Tugela", 28-12

Brazilië: ms „Rheinstein", 27-12
Canada: ms „Pr. Willem van Oranje",26-12
Chili: ms „Köln", 26-12.
Nieuw-Zeeland: ms „Willem Ruys", 28-12
Suriname: ms „Jason", 27-12
Republiek Z.-Afrika en Z.W.-Afrika:

ms „Serooskerk", 27-12

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

Daar kunt u heen
Monopole

,!
Vrijdag 22 t.m. zondag 24 dec., 8 uur:

film „Klokslag middernacht".
Maandag 25 en dinsdag 26 dec., 8 uur:

film „De lijntrekker van, het Regiment"
Woensdag 27 en donderdag 28 dec., 8 uur:

film „De zwarte sperwer" . .
Zondagmiddag 24 dgc., 2.30 uur: film „De

zee der verloren schepen"
1ste Kerstdag, nam. 2.30 (uur: film. „Re-

volverhelden"
2de Kerstdag, nam. 2.30 uur: film „Boni-

ba, de zoon van Tarzan"

Stadsschouivburg, Haarlem

Zaterdag 23 dec., 8 uur: Ned. Comedie met
„Carolina"

Maandag 25 dec., 8 uur: Ned. Comedie
met „De getatoureerde roos"

Dinsdag 26 dec., 8 uur Haagse Comedie
et „Het prieel"

Woensdag 27 dec., 8 uur: Ned. Comedie
met „Carolina" >

Vrijdag 29 dec., 8 uur: Toneelgroep The-
ater met „Brieven van een dichter".

Gemeenschapshuis

Donderdae 28 en vrijdag 29 dec., 8 uur:
Jeugdschaaktoernooi.,' ,, ,„ ,



Burgemeester en wethouders van Zandvoort roepen
sollicitanten op voor de vervulling van de vacature:

TYPISTE bij de
Gemeente-Bedrijven

Salaris op 21-jarige leeftijd, i ƒ 207,00-ƒ 292,00 por
maand, exclusief vergoeding'5,6% A.O.W. en vakantie-
toeslag
In dienst treding na overleg.
Schriftelijke sollicitaties vóór 28 december a.s. aan de
Direkteur Gemeente-Bedrijven, Thorbeckestraat 27.

NUTSSPAARBANK
Grote Krocht 38, Zandvoort

Wegens jaarwerkzaamheden is het kantoor
van de Nutsspaarbank

op donderdag 28
en vrijdag 29 december

GESLOTEN

Kerstbomen
Groen
Hulst
en iedere dag

verse
bloemen

KKRSTswiats-M. Schniedewind

Bloemenmagazijn ,Noord'
VONDELLAAN, TELEFOON 4320

Vrolijk Kerstfeest Gezellige jaarwisseling

BRAMOFOONPLATEN
Grote sortering

KERSTPLATEN
Populair en klassiek

Uitgebreid geestelijk en Klassiek repertoire

Radio, televisie, bandrecorders, yramofoons

Van Amei*ongen
Thorbeckestraat 15, winkelgalerij, telefoon J/203

NOTTEN
Ontbijtlakens
Slopen - Baddoeken

TERLENKA ROKJES
Plooihoudend, kreukvrij

Wollen en Draion truitjes

DELANA SKIBROEKEN
SNEEUW PAKKEN

van nylon
Babygocd
Nylonkousen

KOALA Ondergoed - Pyama's
Witto fantasie-overhemden

HALTESTRAAT 59

Voorzorgzegels nemen wij aan

KUNT U NOG PROFITEREN VAN

Een zeer speciale aanbieding
VAN EEN PRACHTIGE

collectie dames- en herenpullovers
en damestwinsets

tegen abnormaal lage prijzen.
Zuiver'wollen dames pullovers ... ƒ 12,50
100% wollen Shetland ds pullovers ƒ 14,95
Zuiver wollen damestwinsets ƒ 19,75
Diverse fantasie dames pullovers ƒ 17,50

en ƒ 15,75
Zuiver wollen heren pullovers,

extra zware kwaliteit ƒ 19,75

Verder keuze uit
HONDERDEN KERSTGESCHENKEN !

Modemagazijn „DE WAAG"
HALTESTRAAT 40 — TELEFOON 2087

Steeds een stap voor.'

Voor de komende feestdagen!
EEN LOGE-PLAATS
tijdens de uitzending
TOON HERMANS
met

PHILIPS TELEVISIE, keus uit vele modellen,
43 cm beeld, klaar voor de toekomst, , *
uitgebreid met 2e kanaal ƒ 725,—
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld v.a. ,ƒ 865,-
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.
In samenwerking met PHILIPS NEDERLAND kunt u tijdens de feestdagen en de
maand december, gedurende enige dagen op proef in uw eigen huiskamer kijken
naar PHILIPS TELEVISIE. Vraagt bij ons inlichtingen!

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST St m JUK B JT JEU JLlI f», XTL J.
Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534, Zandvoort

Coupon: Naam:

Adres:
voor proef PHILIPS TELEVISIE te zenden aan:
PHILIPS SPECIALIST F. H. PENAAT -Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 - tel.2534

FEEST ROLLADES
Heerlijk mals, en dit jaar nu eens niet duur

Rundrollades 500 gr. f 2,68
(mager)

Rollende 500 gram f 2,98
Varkens rollade v/d filet

500 gram f 2,98
Lams rollade heel fijn

500 gram f 1,98

Of een lekker stukje, b.v.:
Varkensfrikando, 500 gr 2,98
Rosbief, 500 gram 2,98
Kalfsfrikando, 500 gram 3,25
Kalfshaas, 500 gram 3,98
Kalsoesters en biefstuk, 500 gr. 3,98

EXTRA RECLAME
100 gr. gek. casseler rib en
100 gr. echte boerenmetworst

samen Uu Ct

Braadkuikens, 500 gram 2.30

5 kalfsvleeskroketten l-

200 gram-salade 0,78

Ossestaart, 500. gram ._.... 1,78

100 gram kippó'ulet 0,46

U heeft een grote keuze bij

Slagerij Burger
HALTESTRAAT 3 TELEFOON 2994

Nieuwe Volkswagens
'62 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km
Ook Opeis Rekord....'6l
Haarl.str.2, tel. 3652 en 4200

D. W. deBijllNachenius
Oogarts

afwezig tot 2 januari
Aangeb. te A'dam-N.: ben.
huis bev. huisk., slaapk.,
douche enz. ƒ 65,— p.m.
Gevr. woning te Zand-
voort, evt. koop. Br. ond.
nr. 9902 bur. Z. Crt.

Gevr. aug. 3 a 4 KAMEHb
m. vr. keuk.. 7 bedden.
Rustig besch. gezin, voor
16e jaar in Zandvoort, tot
ƒ 500. Br. nr. 9904 Z. Crt.

Gevr. door 2 dames voor
juni en juli l SL.KMR (2
bedden), l ZITK. en vrije
keuk. Br. m. pr.opg. ond.
nr. 9903 bur. Z. Crt.

WINKELPAND te koop of
te huur gevr. m. of zonder
woonr. op g. str in centr.
v. Zandv. Br. nr. 9901 bur.
Zandv. Courant.

HOORAPPARAAT te koop
Herm. Heijermansweg 43.

Aan komen lopen zwarte
gecastr. KATER met w.
neus en w. poten. Inl. Die-
renbescherming E.H.B.O.-
post Van Lennepweg 53/6,
telefoon 3225.

GARAGE
te huur gevr. voor grote
wagen. Telefoon 3662.

WEBERS Schoonmaak-
bedrijf vraagt 2 WERK-
STERS of echtpaar voor
de ochtend- of avonduren.
Nic. Beetslaan 18, tel.4090

BIJLES in oude en moder-
ne talen door studente.
Tel. 4326.

VERLOREN op 19 dec.:
EEN DOUBLÉ DAMES-
HORLOGE m. zw. bandje
(aandenken) Teg. bel. te-
rug te bez. Mevr. Veld-
kamp, Zandvoortselaan 16.

WERKSTER gevr. Mevr.
Ligtvoet, Linnaeusstr. 1/3,
telefoon 3214.

Verlofgangers vragen voor
enkele uren p.w. HULP
i.d. huish., die ook bereid
is baby-sit te zijn. Jacob
van Heemskerkstraat 37,
tel. 3477.

TOP T.V. 43 of 53 cm-
beeld m. gar. In gebr. te
zien. Goedkoop af te ha-
len. Dr. Kuyperstraat 9.

BUTAGASFLES en GAS-
STEL te koop.
Dr. Mezgerstraat 42.

PRIJSOPGAAF gevraagd
voor het typen van 10.000
buitenl. adressen. Br. nr.
9905 bur. Zandv. Courant.

Castor
drymatic
Wasautomaat met warme
luchtdroging. Wast en
spoelt 6 keren. Zeer ge-
schikt voor flatbewoners.
Gemakkelijke betaling.
W. SCHOUTEN
Hugo de Grootstraat 19
Telcf. 252S

MED. GEDIPLOMEERD

Pedicure
en Manicure
Mw A. M. v.d. Mije-Walet

Haarlemmerstraat 46
Telef. 3989 b.g.g. 4204

Voor al uw
DAKLEKKAGES, Fa C. J.
Bakker, Wolstr. 2, Haarlem

GRATIFICaTIE
Televisie of radio, Philips,
Aristona, Erres, eerst een
maand op PROEF. Even-
tueel Ie betaling febr. '62,

W. Schouten
Hugo de Grootstraat 19
Telef. 2525

In de advertentie van de Fa. KORT d.d.
stond abusievelijk: 7 pers jlanellen
lakens 150x130,
dit moet zijn: J50x230.

VOOR DE FEESTDAGEN:

Bij KAASHANDEL JAN VINK
BUUREWEG 7, TELEFOON 2824

kunt u keus maken uil 20 soorten Holl. kaas
o.a. Holl. Giuiërre, belegen boeien, Goudse, heiogen
Leidse, gerookte kaas, Eclammor i oomkaas.
HEERLIJKE MAGERE KWARK, een zeer gezond on
slank makend voedsel.
fijne vleeswaren, o.a. aclitcrham, liaiifitnaclicr.

Uw adres voor
VERSE ONGESTEMPELDE EIEREN
HENNE EITJES, DUBBELDOO1ERS, enz. enz

Van Dam's parfumerie
voor al uw

make-up-artikelen
HALTESTRAAT 53
Dinsdags de gehele dag gesloten

Bijj het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS
nabij SANTPOORT

kunnen worden geplaatst

verpleegsters
'diploma B)

in gedeeltelijke dienst. Het bezit bovendien van
diploma A wordt afzonderlijk gewaardeerd. Evt.
plaatsing voor nachtdienst is mogelijk.
Tor bespreking van diensttijden en salaris kun-
nen nadere informaties worden verkregen bij
de afdeling Personeelszaken dagelijks van 9-12
uur en van 14-17 uur, behalve zaterdags, zon-
en feestdagen.
Schriftelijke sollicitaties aan de Eerste Genees-
heer-Directeur

Onze bekende nylons
van f 1,98 per paar

Deze week:
2 paar voor f 3,-
DE WOLBAAL

HALTESTRAAT 12a, TELEF. 2099

Jaarlijkse

van do Padvmdcisgrocp The Buffalo's.
Bestel direct
8 stuks voor l gulden
Telefoon: 3188, 2183, 3568, 2620.

Heeft u al een

NIEUWJAARS WENS

opgegeven voor het Oudejaars-

nummer van de Zandvoortse Courant ?

Zo niet, doe het dan direct s.v.p.

Achterweg l, telefoon 2135

VIN PERU...
EEN PARELEN PE Wi>N
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KERKSTR.IS



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg
Burgemeester Engelbertsstraat 64, telefoon 2914

Vakkundige en snetre
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen
Ziet onze showroom

Erkende R utorijschool „Zandvoort"
Tho -beckestraat 17 - Telefoon 3283

V E R H U U R VAN NIEUWE OPELS
N I E U W E VOLKSWAGENS

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 TELEFOON 2684

maakt ook uw Kerstdagen tot een feest!

'n rooxnboter kerstbrood . .' f 2,25
'n rooxnboter kerstbrood met amandelspijs f 2,95
Krentenbrood f 1,80 Rozijnenbrood f 1,10
Rooxnboter axnandelkrans f 4,50
Kerststaaf f 1,90 Rooxnboterkransjes f 1,25
Onze rijkgesorteerde

axnandelallerhande 100 gr. f 0,60

Voor de a.s. feestdagen:

Hors d'Oeuvre's IJSTAAE.TEN
Zalmmayonnaise Chipolata en andere puddingen
Lobster en Crabmayonnaise Gebr. Kippen
Russische Eieren Croquettes, bltterballen enz.
Huzarensalade's
Gelieve te bestellen vóór zaterdag 23 december 1961. TEL. 3713

Heeft U

SCHILDER of WITWERK ?
wij staan voor U klaar

D. SCHAAP
Dr. Schaepmanstraat 16, Zandvoort
Telefoon 3745

Meester Schilder N.S.S.

gevoerde schoenen

Grote Krocht

Vrijdag- en zaterdagavond ook open van 8 tot 9 uur.

Uitgebreide collectie

Warmwater
zakken
Uitsluitend
kwaliteitsmerken!
Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7, telef. 2327

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

P G Slinger
' GEDIPL. OPTICIEN
[ERK^lEKENFOHPilEVERaNClERl
POSTSTR.I2 - TEU4395

ZflNDVOORT

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02520-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.'

FAMILIE
DRUKWERK
Gertenbachs Drukkerij
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G E Z E L L I G H E I D
in W I N T E R T IJ D
LAAT UW HUIS OPVROLIJKEN
MET EEN NIEUWE VERFLAAG

Gedurende de maanden
november, december, jannuari, februari

speciale prijzen voor binnenwerk

Schildersbedrijf P. J. Dannenburg
v/h J. J. VAN DER MIJE

Koningstraat 73 telefoon 2457, (020) 741450
b.g.g. 2584

OOK VOOR HET SPUITEN VAN UW AUTO

Vrienden, kennissen en clientèle
Prettig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar
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H. L. C. LANSDORP
KERKSTRAAT 33 - TELEFOON 2359

Geef uw vrouw of man met de Kerst een mooi

prisma horloge
2 jaar gratis verzekerd.
Verder grote sortering WEKKERS, o.a. Mauthe,
Junghans, Kienzle enz. enz.

KERST-
BOMEN
in alle prijzen
verkrijgbaar bij:

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 05, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en G-RAFWERK.

ALLE SOORTEN BLOEMBOLLEN
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!
FRAAIE KERSTSTUKJES

asymmetrisch en vakkundig opgemaakt.
Diverse prijzen.

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

MONOPOLE
Kassa geopend: dagelijks 7 u.; zondag en
beide kerstdagen 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 22 t.m. ZONDAG 24 DEC., 8 uur
Frank Sinatra - Dean Martin

Klokslag Middernacht
Deel de spanning met hen, toen zij in die idiote
nacht alle lichten in Las Vegas doofden! 14 jaar.
In kleuren.

MAANDAG 25 en DINSDAG 26 DEC., 8 uur
~ Robert Mitchum - Jack Webb

De Lijntrekker
van het Regiment

De plezierigste soldatenklucht sinds jaren. 14 jr.

WOENSDAG 27 en
DONDERDAG 28 DECEMBER, aanvang 8 uur

Gerard Landry - Myanon Bardot

De Zwarte Sperwer
In kleuren. 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 24 DECEMBER, 2.30 uur '

De zee der
verloren schepen
met John Derek. Alle leeftijden.

Ie KERSTDAG, 's middags 2.30 uur

Revolverhelden
met Jim Davis. Alle leeftijden.

2e KERSTDAG, 's middags 2.30 uur

Bomba,
de zoon van Tarzan

met Ann Todd en Johnny Sheffield.
Alle leeftijden.

*7ê# 2550

Voor uw bril
BRUJLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, Opel en V W-bus j es

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

ONZE KERSTRECLAME:
500 gram runderrollade, vanaf 2,25
500 gram lenderollade 3,25
500 gram varkensrollade, vanaf 2,75
750 gram schouderkarbonade 3,25
750 gram ribkarbonade , 3,50
500 gram haaskarbonade 2,75
Voor de boterham:
160 gram lever 0,95
150 gram rosbief 1,00
150 gram frikando 1,00
150 gram pekelvlees , 0,75
150 gram gebraden gehakt 0,55
150 gram ham 0,85
250 gram gekookte worst , 0.85
l ons ham met l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85
Ook voorradig Ie kwaliteit braadkuikens

en kippenpoulet
Wij wensen u prettige feestdagen

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk. voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 — TELEFOON 2164

TH. SLIJKERMAN
Haarlemmerstraat 9
Telefoon 2233

• ACCOUNTANCY
• BELASTINGEN
• ADMINISTRATIES
Lid. Nat. Ass. v. Ace.
Lid Ned. Coll. v. Bel.-cons

„NUR DIE", de werkelijk goede reclame-
kous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soor-
ten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING
Het van ouds bekende adres:
Fa. v.d. Veld-Schuiten

KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 2360
Ook worden Ouwelzegels aangenomen

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood

Voor Kerstboomartikelen
en kaarsen

natuurlijk naar

Het Wonder van Zandvoort
Ook voor geschenken uw adres!
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

PHILIPS
GESCHENKENPARADE
Cadeaux
van blijvende waarde!

PHILIPS SCHEERAPPARAAT V.a. 42,-
tondeuze 7,50
strijkbout 34,50
radio-pionier 13,75
stroomstrijkijzer 57,50
ventilator kachel 72,50

Enige dagen gratis op proef.
Platenspeler op voet 65,—

Platenspeler m. versterker, speelklaar 148,-
Bandrecorder transistor 278,—
Radio, transistor, vanaf 98,—
RADIO, klein model vanaf 83,—
In verschillende kleuren.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij regelen op zeer prettige wijze de be-
taling met.u.
Erkend Philips service-dealer
voor radio en televisie
PHILIPS SPECIALIST

F. H. PENAAT - Zandvoort
Kostverlorenstraat 7, tel. 02507-2534

Belangrijke
TELEFOONN UMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2345 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau, Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein.
42212 (02500) Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
, en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17.
2135 Gertenbachs' Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wij 11811 611
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 l ï*
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 • "̂
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Redaktie en adm. ; Achterweg- l
Postbus 23, telef. ?135 Giro 52 33 44
Advertentieprijs: 12 et p. mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bank: Twentsche Bank, Zandvoort

Twaalf maanden Zandvoort
Jaaroverzicht van 1961

Weer is een jaar verstreken, waarin Zandvoort de wisselvalligheden van het kust-
klimaat in een vrijwel verregend seizoen heeft beleefd. Een koele en sombere zo-
mer was vroeger bijna catastrofaal voor de badplaats. Nu is het aan het steeds
toenemend dagbezoek — en niet in 't minst dat van de oosterburen — te danken
geweest dat de winkelhoudende middenstand kon terugzien op een voordelig sei-
zoen.
Zoals het zich dit afgelopen jaar heeft laten aanzien, is de belangstelling voor
Zandvoort nog lang niet aan het afnemen. Men kan zich echter wel afvragen wat
er gebeurd zou zijn, wanneer er een seizoen zou zijn geweest met aanhoudend
fraai en warm zomerweer. Zeer waarschijnlijk zou de opname-capaciteit van de
hotel- en pensionbedrijven onvoldoende zijn gebleken. Om van het enorme gedrang
op de Zandvoortselaan niet te spreken. Misschien is ons door deze te koele zomer
veel bespaard gebleven!
Maar wanneer 1962 de zo vurig verlangde hete zomer brengt, dan is het te hopen
dat iedereen z'n hoofd koel houdt!

JANUARI
Het nieuwe jaar werd ingezet met een
speech van de burgemeester voor zijn ca.
200 personeelsleden, allemaal gemeente-
functionarissen. Mr. van Fenema zei o.m.
niet enthousiast te zijn over de invoe-
ring van de vijf-daagse werkweek, waarin
men langer moet werken om de vrije za-
terdagmorgen te „verdienen". En op de-
zelfde dag — 2 januari — vierde mej.
P. Daudeij, chef-commies van de type-
kamer ten raadhuize, haar 40-jarig ambts-
jubileum.

Een nieuwe vereniging aanschouwde
deze maand het levenslicht: de Hervorm-
de contactvereniging „Omnibus", welke
zich ten doel stelt het contact tussen jon-
geren (23-35 jaar) te bevorderen. Op 27
januari herdacht adjudant Sandbergen het
feit dat hij 25 jaar geleden in dienst van
de politie trad. Op 24 januari hield mr.
van Fenema in de raadsvergadering zijn
nieuwjaarsrede. De burgemeester belicht-
te o.a. het probleem van de gezagshand-
having in de huidige samenleving en hij
hield een pleidooi voor een sterker en
harmonischer gezinsleven.

De varkenshouders, die hun vee huis-
vesten in de hokken binnen het circuit,
werden in dezelfde raadsvergadering het
onderwerp van een vaak heftige discus-
sie. B. en w. hadden voorgesteld een
rechtsvordering in te stellen tegen deze
lieden, tenzij ze hun hokken en de om-
geving daarvan wat zuidelijker gaan hou-
den. De raad wilde de heren nog even ge-
legenheid geven orde op hun zaken te
stellen.

De leerlingen van de Wim Gertenbach-
school (u.o.Lo.) hadden geheel zelfstandig
een actie op touw gezet voor het door
een aardbeving getroffen Chileense stadje
Toltèn. Zij verzamelden met allerlei akti-
viteiten en evenementen een bedrag van
ƒ 3330,—. Mooi zo, jongens en meisjes!

Mej. Daudeij, die wij in het begin van
januari noemden in verband met haar 40-
jarig ambtsjubileum, verliet tegen het ein-
de van de maand wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde, leeftijd de ge-
meentedienst.

FEBRUARI
Deze maand kenmerkte zich door een
voor de tijd van het jaar bijzondere
mildheid van temperatuur (Krijgen we
een mooie zomer, zeiden de kenners!).

Naar aanleiding van het optreden van
de burgemeester van Zandvoort en Amers-
foort, die circusvoorstellingen in hun ge-
meente verbieden, had een Kamerlid vra-
gen gesteld aan de minister inzake de be-
voegdheid van deze ambtsdragers. De
minister antwoordde dat de burgemeesters
inderdaad de bevoegdheid hebben evene-
menten welke zij in strijd met de open-
bare orde en de zedelijkheid oordelen, te
verbieden.

Even naar de voetbalsport: Na vijf
maanden competitievoetbal handhaafde
Zandvoortmeeuwen zich met 13 punten
uit 10 wedstrijden nog bij de koplopers
in de westelijke 2e klasse A.

Op 7 februari overleed Reinier van 't
Hoff op 86-jarige leeftijd. Deze bekende
en gewaardeerde musicus was gedurende
40 jaar dirigent van de Zandvoortse Mu-
ziekkapel.

Op 15 februari ontviel nog een alge-
meen geacht ingezetene aan de Zand-
voortse gemeenschap: de heer A. Elffers,
72 jaar, in leven voorzitter van de Ned.
Protestantenbond, afdeling Zandvoort.

In deze maand richtte de Stichting Be-
scherming Duinlandschap zich In een
adres tot de Zandvoortse gemeenteraad.
De Stichting keerde zich tegen het op
handen zijnde voorstel tot vaststelling
van het uitbreidingsplan-Zuid, dat de be-
bouwing beoogt van een bepaald gedeelte
van de zuidelijke duinen. Dit adres werd
gevolgd door een protest van 78 inwoners.

Op 22 februari was het echtpaar Beek-
huis-Peters resp. 88 en 81 jaar, zestig
jaar gehuwd!

Waar werd oprechter trouw!
Wederom wendde de Stichting Be-

scherming Duinlandschap zich tot de ge-
meenteraad. Nu over het plan „Noorder-
duinweg". De Stichting verzette zich te-
gen het plan om het ter plaatse liggende
duinterrein te bestemmen als industrie-
terrein. De heer Lindeman zei in de raads-
vergadering van 28 februari dat tiet Col-
lege al een flinke stap in de richting van
de „bezwaarden" had gemaakt, door het
plan Noorderduinweg in gewijzigde vorm
in de Raad te brengen. De heer Gosen
noemde de 224 flatgebouwen (met 14
woonlagen) een „burcht in de duinen"!

In deze raadsvergadering werd ook nog
maar eventjes ƒ 22.000 gevoteerd voor
beveiligingsmaatregelen van het cir-
cuit. De heer Van der Werff-tnerkte op:
„Wij lijden aan een circuit-complex" ?

MAART
l maart was een belangrijke dag voor de
Mariaschool. Toen werden de vier nieuw
gebouwde leslokalen aan de Tramweg of-
ficieel in gebruik genomen. In het begin
van de maand kwam de politie in op-
spraak. De rijksrecherche werd ingescha-
keld. Dit gezagsappraat begon met een
uitgebreid onderzoek dat geruime tijd zou
duren. De ten laste legging was: over-
schreiding van ambtelijke en wettelijke
bevoegdheden.

11 maart overleed de heer W. H. Kem-
per, bekend voorvechter van het ama-
teurtoneel in onze plaats, op 57-jarige
leeftijd. Hij was bestuurslid van „Op
Hoop van Zegen" en van de afdeling Haar-
fem. van de Ned. Amateurtoneel-Unie.

Jn de loop van de maand maart werd
ds. P. J. O. de Bruijne te Zaandam beroe-
pen. De geestelijke ambtsdrager aan-
vaardde het beroep. Hij volgde ds. A. de
Ruiter op als predikant van de Gerefor-
meerde Kerk te Zandvoort.

Op 11 en 12 maart werd er een interes-
sante week-end-cursus gehouden door de
NATU in het Gemeenschapshuis. Ama-
teurtoneelspelers en -speelsters werden
hier ingewijd in de geheimen van het to-
neelspel en de bewegingsleer. Zandvoort-
me-lïuweii haalde een huzarenstukje "uit
door met 3-1 in Wormerveer van de
hoogst geplaatste ploeg Q.S.C, te winnen.
Later zakten zij wat af na nederlagen te-
gen Vitesse '22 en H.R.C.

In de nacht van 20 op 21 maart waaide
er een flinke noordwesterstorm over de
badplaats. Windkracht 11 richtte nogal
wat ravage aan in de tenten van de

strandpachters, die met het oog op het
mooie voorjaar al vroee- on het strand
stonden. Eén strandpachter raakte bijna
al z'n stoelen kwijt.

Een paar jubilea: de heren W. M. B.
Bosman en A. A. Vork herdachten op de-
ze dag hun 25-jarig bestuurslidmaatschap
van de Vereniging „Het Wit-Gele Kruis".
En de heer B. F. Bersma was op 16 maart
25 jaar verbonden aan de gemeentelijke
dienst voor Sociale Zaken.

Op 26 maart kreeg het verenigingsle-
ven een gevoelig verlies. Toen overleed
de heer A. Molenaar, 59 jaar. Hij was
voorzitter van de volgende verenigingen:
de Woningbouwvereniging „Eendracht
Maakt Macht", de plaatselijke afdeling
van de V.A.R.A., afdeling Zandvoort van
„Mercurius", de Zandvoortse Bestuurders-
bond en de afd. Zandvoort van de Stem
des Volks. Hij was ook bestuurslid van
de vereniging „Ons Gebouw".

APRIL
Zandvoortmeeuwen zette de maand april
slecht in. De Meeuwen verloren thuis met
4-1 van Q.S.C. Helaas zakten ze wat naar
de lagere regionen.

Op 4 april kwam een nieuw plan (van
de combinatie Bouwes-Visser) over de be-
bebouwing van de kop-Zeestraat (het ont-
werp „Zeereep-Midden") in de Raad. Vele
raadsleden vonden het een „vaag en on-
duidelijk plan". In dezelfde raadsvergade-
ring werd een rekwest aan Ged. Staten
van Noordholland gericht in zake het ge-
ringe aantal woningwetwoningen, dat voor
1961 aan Zandvoort was toegewezen: vijf
in. totaal. In verband met de heersende
woningnood vond de Raad dit zeer teleur-
stellend.

De nederlaagreeks van Zandvoortmeeu-
wen werd op 9 april voortgezet (2-1 te.gen
Purmersteijn), gevolgd door verlies op 16
april tegen V.V.B, uit Beverwijk en ein-
delijk op 23 april een mager overwinnink-
je tegen hekkesluiter W.F.C.: 1-0.

Op 12 april had in hotel Bouwes een
congres van de Ned. Boekverkopersbond
plaats. Prof. _ K. Henepaa l'jchtte zijn hart
over het z.i. inferieure pocketboek, dat
hij een produkt van techniek en economie
noemde en dat de boekenkast devalueert
tot een papierbak! Nou, nou, professor!

De Stichting Bescherming Duinland-
schap protesteerde tegen een motorcross
door de duinen in de omgeving van het
circuit. Dit knallende evenement werd op
23 april temidden van de kwetsbare duin-

By het eyde van het Oude Jaer en liet begin
van het Jaer onses Heeren MCMLXll van d' Opsteller van de courant

Wy wenschen, naer ghebruyck, oock ditmael weer elckaer
van ganscher harte een gheseegent Nieuwe Jaer
Maer tusschen handgedruck en vriendelycke lach
syn wij het ons bewust: Wy leeven by de Dagh.
Int afgheloopen Jaer ervoeren wy de Dreygingh,
ons Leeven hangt slegts af van menschelycke neygingh;
weet men de crachten, die men weckte, nyet te temmen,
dan houdt het Leeven op, dan swijghen alle Stemmen.

*
Hoe ernstich dit Begin!

Maer kan het anders syn?
Toch vieren wy dit Jaer weer blyde dit Festyn.
Een Jaer syn wy ghespaert, een Nieuw Jaer doet sich oopen
en oock Uw Courantier wil slegts het beste hoopen.
Hij heeft sich afgheslooft om U maer telckenmaelen
van alles wat gheschiedt d'essentie te verhaelen.
Och, daer ghebeurt soo veel, men vliegt reeds door 't Heelal:
een tochtjen naer de Maen, wij vindent nyet meer mal.
En wat is dan, wat hier, in d'eygene Contrijen
geschiedt, toch luttel wie isser die 't op sal strijen?
Hoe drock besteeden wy d'ns toegemeeten Uren
aan al 't vergaeren van commissies en Bestuuren
van Raedt en Polder, Vack- en Kiesvereenigngh
en dat gaet, steeds maer door. Jst nyei een aerdigh ding f
Hoe moet de winckelier maer steeas weer adverteeren
opdat de clant Syn waer, geen andre, sou begheeren.'
Hoe beedelt yeder Jaer men weer omt goede Geldt,
dat sooveel Leedts versacht, dat sooveel Ramps herstelt,
hoe moet men coopen en vercoopen, hwuren, veylen.
D'een wordt gebooren en d'ander is reeds wylen;
de bruyloft van den Een is nauwelycks aen kant
of d'ander viert de Echt in Goud of Diamant.
Hier leest men van de Lien die grootsch ghehuldigt worden
met Goud Horlogie of selfs Konincklyke Orden,
daer stoet het droef berigt van wie oneerlyck was
en speelde 't mooye Weer uyt anderman syn Kas.
En al dit Leef en Leed, die Droefheydt, dat Pleysier,
dat slaagen en dat faelen stoet op dit Papier,
dat simpel stuck Papier, bij ons Courant geheeten.
Wanneer Ghy die neyt leest, Ghy kunt'et nyet en weetcn.
Verliest G'er niet veel aen f

Gh moet U nyet vergissen;
beleen het toch opregt, Ghy kunt Uw Krant nyet missen.
Want och, die kleynigheen, die menicheen nyet telt,
in Londen of Parys of Moskou nooyt vermeld,
die syn 'et dickwerf juyst waerom ons Leeven draeyt;
het is het kleyn berigt, dat ons het duidlykxt praeyt.
Wat in de eyghen Kringh ghebewn, is van meer Waerde
dan al 't gedonder van de Grooten deeser Aerde.
En 't is Uw Courantier, die yverigh, voortdurend,
vaeck al het Nieuws vooruyt, reedts om het Hoeckjen glurent,
steeds wacker op syn Post u meldde alle Dingh;
'l geringste was voor hem voorwaer nyet te geringh.
Hier leeft Uw eyghen Plaets, hier leeft Uw eyghen Streeck,
Uw eyghen blad brengt U het nieuws, taeeck nae weeck
U Burgemeesteren ,8chepens en Overlien,
Polderbestuurderen, Heeren en Magistraaten,
Gy Burghfirs altemael, Policie en Soldaeten,
Uw Courantier wil U sijn beste wenschen bien.
Ghy, reeds bedaeghden, en Ghy, Jonge mans en vrouwen,
Gy vrijghesellen en die 't voorregt haat, te trouwen:
Gesondheyt, kragt en >,itst voor al Uw arrebeyt
sy U geschoncken als in 't Jaer, dat van ons scheydt.

£ea

Prof.
Vooruitgang duidt enkel een richting aan, en laat in 't mid-
den of aan 't eindpunt van die gang heil of verderf staat. Wij ver-
geten doorgaans, dat enkel het oppervlakkig optimisme onzer
vaderen uit de achttiende en negentiende eeuw aan dat louter ge-
ometrische begrip 'vooruit' de verzekering van het big g er and
b et t er heeft verbonden. De verwachting, dat elke nieuwe vin-

ding of perfectie van de gegeven middelen de belofte moet inhouden van hoger
waarde of meer geluk, is een uiterst naief denkbeeld, erfstuk uit de bekoorlijke
eeuw van het intellectueel, moreel en sentimenteel optimisme.
Het is volstrekt niet paradoxaal, te beweren, dat een- cultuur aan een zeer
wezenlijke e-n cnbeïwijjelbare uo.)'V.!t(,<a?tj/ zeer wal ta gronde kan y'aan. Vooruit-
gang is een hachelijk ding en een dubbelzinnig begrip. Het kan immers zijn, dat er
ietwat verder op het pad een brug is ingestort of een aardspleet ontstaan.

flora gehouden. Lijkt ons ook volkomen
onzinnig. Niet 't protest natuurlijk, maar
de cross. Als je nou toch een circuit hebt,
waarom dan de duinen vernield?

Agent U. Bouma, een blijkbaar sportief
lid van het Zandvoortse politiekorps, be-
haalde het kampioenschap veldloop in het
district west van de Ned. Politiesport-
bond. En op 26 april werd hij al weer
tweede — 10 seconden achter de winnaar
— te Niimeeen!

MEI
Een drukke maand met een rijke varia-
tie aan gebeurtenissen.

De heer C. Alders, stationschef in de
badplaats, verliet de dienst van de Ned.
Spoorwegen wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Hij gaf een
afscheidsreceptie in de restauratie op het
perron.

In de raadsvergadering van 2 mei werd
het aan de orde gestelde „Uitbreidings-
plan-Zuid", waartegen zoveel bezwaren
waren, van de agenda geschrapt. De voor-
zitter deelde mede dat het plan nieuwe as-
pecten had gekregen door een binnenge-
komen stedebouwkundig advies.

Er was in deze maand een ongekend
grote belangstelling voor Zandvoort van
toeristische zijde — voor het grote me-
rendeel Duitsers. De heer Hugenholtz
deelde op een vergadering van Touring
Zandvoort mede dat hij het aantal over-
nachtingen in het gehele seizoen op een
miljoen schatte. Dat is erg veel, zelfs voor
Zandvoortse begrippen.

Ged. Staten van Noordholland ant-
woordde op het rekwest van de Raad be-
treffende het verzoek tot een hoger aan-
tal woningwetwoningen voor 1961. Het
ging niet, het Rijk moet er zuinig mee
omspringen.

7 mei kregen de bewoners van het noor-
delijke tentenkamp aan het strand de
schrik van hun leven. Een plotselinge
wervelstorm in de late avonduren richtte
nogal wat ravage aan.

Zandvoortmeeuwen besloot het seizoen
met een nederlaag tegen V.V.A. uit Am-
sterdam: 3-1. De voetballende kustbewo-
ners hebben niet veel succes beleefd in de-
ze competitie.

B. en w. vatten het plan op een „Ge-
zondheidshuis" te Zandvoort te stichten.
Om de belangstelling hiervoor te peilen,
richtten zij een" enquêteformulier tot ver-
schillende verenigingen: de Kruisvereni-
gingen, het Rode Kruis de Zandvoortse
Reddingsbrigade, het Psychotechnisch In-
stituut te Leiden, de gemeente-arts en de
directeur van de Gemeentelijke Genees-
kundige en Gezondheidsdient te Haarlem.

Op 14 mei begon de wakkere Zandvoort-
se Reddingsbrigade haar bewakings- en
patrouillediensten aan 't strand. Het was
een rustige dag voor de brigade, met
slecht weer. 16 mei vierde het Zandvoorts
Christelijk Kinderkoor zijn eerste lus-
trum met een goed gezongen jubileumuit-
voering onder leiding van mevr. A. Wal-
hout.

21 mei (eerste pinksterdag) nam de
parochie van St. Agatha afscheid van
pastoor P. van Diepen, die op zijn ver-
zoek het emeritaat van de bisschop van
Haarlem had verkregen. Pastoor van Die-
pen was gedurende 25 jaar pastoor in

Zandvoort. In een door hem gecelebreerde
Hoogmis hield hij een aïscheidstoespraak.
's Middags was er een receptie in het pa-
tronaatsgebouw, welke een grote belang-
stelling had. De scheidende pastoor kreeg
diverse geschenken, terwijl zijn huishoud-
sters, de dames Maasbommel en Hendrik-
se hierin deelden, omdat zij uiteraard ook
de pastorie verlieten.

Nog een op handen zijnd afscheid, dat
eerst l september werkelijkheid zou wor-
den: de heer E. R. Koerselman, hoofd van
de Wim Gertenbachschool, werd bij Ko-
ninklijk Besluit van 8 mei benoemd tot
rijksinspecteur bij het lager onderwijs in
de inspectie Zwolle. De Grand Prix, welke
op 22 mei (tweede pinksterdag) werd ver-
reden mocht dit keer niet over gebrek
aan belangstelling klagen. Het strand
trok ook nogal belangstelling, hoewel het
geen topdag was. Gelukkig maar, want
het verkeer zat toch al volkomen in de
knoop. De laatste auto's van de uittrek-
kende file, verlieten ongeveer kwart voor
10 's avonds de badplaats.

Op 28 mei ging de nieuwe dienstrege-
ling van de Ned. Spoorwegen in, de later
zozeer gesmade „zomerdienstregeling". Er
waren veel haken en ogen en boze reizi-
gers.

In de raadsvergadering van 30 mei had
de heer Lindeman het over de talrijke
perspublicaties, die van een enorme ver-
keerschaos op 2e pinksterdag te Zand-
voort spraken. Burgemeester van Fenema
zei hiervan dat het geringe detachement
Rijkspolitie op die dag het Zandvoortse
korps een schier onmogelijke taak had
opgeleverd. Tussen aan- en afvoer van de
auto's was er nauwelijks een uur tussen-
ruimte geweest. Nu deed het euvel van de
smalle toegangswegen zich gelden, zei hij.

Tot slot van deze maand een afscheid:
de heer H. Weber, in dienst van het Gas-
en Waterbedrijf, ging deze dienst, waar
hij 32 jaar werkzaam was, wegens het be-
reiken van de pensioengerechtigde leeftijd
verlaten. Superieuren (mr. H. M. van Fe-
nema en de directeur van de bedrijven, de
heer A. A. Cense) en collega's namen in
de watertoren afscheid van hem.

(Vervolg op pag. 2)
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Twaalf maanden Zandvoort
J0NI
De opvolger van pastoor P. van Diepen,
de Z.B. heer A. Cleophas werd op 2 juni
in de St. Agathaparochie ingehuldigd en
geïnstalleerd door de Officiaal van het bis-
dom Haarlem, mgr. C. G. van Trigt.

Op 4 juni had er een minder geluidge-
vend evenement op het circuit plaats: de
Nederlandse kampioenschappen wielren-
nen voor beginnelingen, veteranen en
amateurs. In de debutantenafdeling werd
H. Cornelisse uit Amsterdam de eerste,
bij de veternen was dat A. van Gennip uit
Dongen en Nederlands kampioen bij de
amateurs werd Gerard Wesseling te Half-
weg. Hij deed 4 uur en 12 minuten over
42 ronden (bijna 175 km).

Inmiddels liet de zomer zich bepaald
niet van de beste zijde kennen. Br was
een overmaat aan regen en in de nacht
van 6 op 7 juni viel er zelfs 20 mm, waar-
door de dorpskern, zoals gebruikelijk,
hier en daar weer in een binnenzee werd
veranderd.

Hoofdagent van politie, de heer A. A.
Willemsen was 13 juni 25 jaar bij de po-
litie. Hij werd in het zonnetje gezet door
de burgemeester en bovendien kreeg hij
een uit goed hout gesneden werphengel!

Zijn collega, de snelvoetige heer U.
Bouma, won ook weer eens wat met hard-
lopen. Deze keer was hij nummer l in
Gouda op de 1500 m in de Oklasse.

Om nog even bij de sport te blijven:
Zandvoortmeeuwen zag z'n trainer, de heer
Talbot, naar elders vertrekken. De heer
Dijkshoorn, oud-speler van Vitesse uit
Arnhem, werd zijn opvolger. De nieuwe
zomerdienstregeling van de N.S. werd een
triest geval. Overal vertragingen en na-
righeid. De bromfietsen werden aan ban-
den gelegd. Zij mochten tussen 2 uur
's middags en 12 uur 's nachts niet meer
in de dorpskern verschijnen. En dat duur-
de tot l oktober. Hoera!

De zusters Franciscanessen, die gedu-
rende 42 jaar hun nuttige arbeid voor
het onderwijs aan de Mariaschool en de
verzorging in Huize Sterre der Zee had-
den verricht, verlieten op 18 juni Zand-
voort na op zeer hartelijke wijze „uitge-
leide" te zijn gedaan door kerkelijke en
wereldlijke autoriteiten.

De heer C. S. Proper, directeur van de
Volkemuziekschool in Zandvoort, slaagde
voor de akte B schoolmuziek aan het
Conservatorium te Utrecht, met extra
waardering voor bijzondere pedagogische
kwaliteiten.

Op 20 juni ontving de gemeente een
dertigtal leden van het Jack Londonver-
bond in de watertoren. Zij werden toege-
sproken door mr. van Fenema, die bij de-
ze gelegenheid zei dat hij niet zo zeer te-
gen circussen was als wel tegen het kin-
derachtige kunstjes laten uitvoeren door
wilde dieren.

25 juni was de Zandvoortse Reddings-
brigade aktief. Men voorkwam in drie ge-
vallen dat mensen in de altijd grillige en
gevaarlijke zee de verdrinkingsdood von-
den.

In de raadsvergadering van 27 juni
werd een nieuwe model-kampeerverorde-
ning vastgesteld. Enkele leden hadden
aanvankelijk bezwaar tegen de h.i. wat
„dirigistische toon" van de verordening,
maar later zeiden ze dat het kamperen in
Zandvoort toch wel een straffe teugel
moet hebben! In dezelfde vergadering
sprak men er z'n afkeuring over uit —
met name de heer Lindeman — dat de
pers zich nogal denigrerend had geuit ten
aanzien van de verkeerschaos op tweede
pinksterdag. Tja, zei de voorzitter, de pers
doet dat soms! Een dagbladverslaggever
had het nogal bont gemaakt en heeft tij-
dens een later persoonlijk onderhoud met
de burgemeester, excuses aangeboden.

JULI
Eindelijk de zomer, waarop tienduizenden
hebben gewacht! Zondag 2 juli, reeds
voorbereid door een alleszins fraaie Ie
juli, was — zo zeiden insiders — een top-
dag. Tenminste, dat was het tot nogtoe...
Ja, het Strandschap telde — waar halen
ze de moed en het geduld vandaan? —
113.000 bezoekers van de badplaats. On-
middellijk hierna begon de hemel maan-
dags te betrekken en dinsdag 4 juli be-
leefden de verbijsterde badgasten, met de
sporen van de doorgestane zonnebrand
nog op het gelaat en rug, een complete
noordwester storm met alles wat daar bij
behoort. Windkracht 9. Dezelfde week
werd de Zandvoortse Reddingsbrigade
met een vierde vlet verblijd. De korpschef
van de Zandvoortse politie, hoofdinspec-
teur H. P. Huijsman, werd tot hoofdin-
specteur te Rotterdam benoemd. Datum
van ingang: l augustus.

Opmerkelijk was het aantal diefstallen
gedurende deze tijd. Ontelbare auto-wiel
doppen verwisselden van eigenaar en ver-
der fototoestellen, regenjassen, bromfiet-
sen en zelfs hele auto's. En het spijt ons
dat we 't moeten zeggen: 't waren in de
meeste gevallen de Duitse halbstarken,
die de politie aanleiding gaven tot uitge-
breid speurderswerk.

De 8e juli viel ook niet tegen. En dat
was dan voorlopig de laatste zondag,
waarop het weer bijzonder mooi was.

12 juli stak Touring Zandvoort het eer-
ste vuurwerk af. Storm en regen waren
ongenode gasten op het vuurfeest. Dit
vuurwerk werd in deze maand gevolgd
door gelijkluidende en gelijkrokende fes-
tijnen op 19 en 26 juli.

In de loop van de maand juli werden
de voorbereidingen getroffen voor de
bouw van een hotel, een hotelflat, aan de
Seinpostweg hoek Boulevard Paulus Loot.
Het zal 108 bedden krijgen. Hopenlijk ko-
men ze allemaal vol in het komende sei-
zoen!

Op 12 en 13 juli — even voor de vakan-
tie begon — namen autoriteiten en leer-
lingen afscheid van de heer E. Koersel-
man, hoofd van de Wim Gertenbach-
school (o.u.l.o.) Zoals men heeft gelezen,
ging de heer Koerselman vertrekken naar
Zwolle. Er waren op 16 juli onder enor-
me regenval motorraces op het circuit,
georganiseerd door de KNMV. B. en w.
protesteerden bij de Ned. Spoorwegen te-
gen de voor Zandvoort ongunstig veran-
derde zomerdienstregeling, die allerwege
ontstemming opwekte bij de forensen.
Verschillende treinen lopen niet meei
rechtstreeks van Amsterdam. Men moet
in Haarlem overstappen. N.S. zei: „Niet
erg ,de forensen hebben er geen last van".

In de gemeenteraadsvergadering van 24
juli werden o.m. de huren van de var-
kenshokken binnen het circuit verhoogd.
Met ingang van l januari 1961. Toe maar.
Belangwekkender was de vraag van de
heer Petrovitch tijdens de rondvraag. Dit
raadslid vroeg b. en w. of dezen het oir-
baar hadden gevonden dat dokter P. Flie-
ringa, leider van de Rode Kruiscolonne te
Zandvoort, zich nosral emotioneel had ult-
gelaten omtrent de veiligheid op het cir-
cuit en over de geringe outillage der me-
dische staf tijdens races. Dokter Flierin-
ga noemde het circuit een „ramp-circuit"
en hij baseerde deze verontrustende kwa-
lificaties op de ongevallen op andere cir-
cuits, o.a. Monza. Er werd nogal over ge-
sproken!

Nog wat over het circuit. Op de bad-
plaats-renbaan behaalde Bas Maliepaard
wederom het kampioenschap wielrennen
voor profs. Dat was 30 juli.

Weer-résumé: een natte en te koude
maand (ondanks twee zondagse toppen).

AUGUSTUS

De eerste augustus was een gewone werk-
dag. Toch telde het Strandschap — de
heren beginnen de smaak van het tellen
te pakken te krijgen — 28.000 dagjes-
mensen. Wij blijven het een huzarenstuk-
je noemen. Niet die 28.000 getrouwen,
maar het tellen. Inmiddels reageerde Tou-
ring Zandvoort op de sombere profetie van
dokter Flieringa, die gezegd had dat er
elk ogenblik een ramp op het circuit kon
gebeuren. Wel, het circuit is veilig en
wordt nog steeds veiliger, zei men bij Tou-
ring Zandvoort. Op 2 augustus weer een
vuurwerk. Later schreef de Dierenbe-
scherming: de honden vluchtten er voor.
Nou, zo erg vonden wij het nu ook weer
niet.

6 augustus vonden er skelterwedstrij-
den op het circuit plaats. Dat was nog
eens leuk en helemaal niet gevaarlijk. De
heer J. de Wit, lid van het Zandvoortse
politiekorps, behaalde het hoogste aantal
punten in een politie-viswedstrijd. Profi-
ciat!

Op 8 augustus overleed de heer C. Paap,
lid van de gemeenteraad voor de PvdA.
De heer Paap was al geruime tijd ern-
stig ziek.

De diefstallen bleven voortduren. In 't
weekeinde van 12-13 augustus was het
weer bar. Er werden talloze boosdoeners
aangehouden, meest oosterburen

In deze maand kwam het eerste bericht
over een nieuwe wettelijke regeling voor
voetgangers in het verkeer. Deze veel-
geplaagde weggebruikers zullen met in-
gang van l november op de oversteek-
palatsen — z.g. „.zebra's" — worden be-
schermd. Door de wet. Op de 23e
augustus had het Touring-slotvuurwerk
plaats. Heel aardig, afschoon een zekere
eenvormigheid dit evenement begint aan
te tasten.

Een eigenaardige bijzonderheid in de
gemeenteraad van 29 augustus. De heer
Slegers (kvp) diende een motie in, waar-
in genoemd raadslid zijn afkeuring uit-
sprak over de z.i. „schrijf-maar-raak-me-
thode van een zeker deel van de Neder-
landse dagblad- en streekpers". Zandvoort
moest het wel heel erg ontgelden bij de
collega's! De hoofdgrief van de grote
persbroeders waren de slechte huisvesting

Wie Zandvoort zegt, denkt aan de zee,
aan non en zandkastelen bouwen
aan golven en gestoofde vrouwen.
Wie Zandvoort zegt, denkt aan de zee.

Wie Zandvoort ziet, denkt aan de zee,
en aan het luchtkastelen bouwen
en aan de flats: de zee ontrouiven.
Wie Zandvoort ziet, denkt aan de zee.

Wie Zandvoort kent, rouwt om de zee
en laakt hen die haar zo verraden
en toch voortgaan zich met schuld

te laden
Wie Zandvoort kent, rouwt om de zee.

Wie Zandvoort segt, denkt aan de zee
Wie Zandvoort kent, treurt om de zee
Gij die Zandvoort leidt, denk mee.
Want wie goed kijkt, segt allicht: Héé...

van logeergasten in sommige particuliere
pensions en de prijzen in vele winkels.
De voorzitter van de Raad antwoordde:
„Komkommertijd, til er niet te zwaar
aan!" In dezelfde raadszitting werden
twee overledenen herdacht: de heer C.
Paap en wijlen de heer P. J. Bense, die
op 29 augustus plotseling was overleden.
De heer Bense bekleedde verschillende
openbare functies in Zandvoort en maakte
zich daarin zeer verdienstelijk.

Eind augustus gaf enige weersverbete-
ring te zien. Maar toen was het seizoen
ook op een oor na gevild.

SEPTEMBER
Een tam maandje, maar toch met en-
kele belangrijke feiten.

Op 3 september werd de nieuwe voor-
ganger van de Gereformeerde Gemeente,
ds. P. J. O. de Bruijne, bevestigd, 's Avonds
had een plechtige dienst plaats, waarbij
de belangstelling enorm was.

Vergeten wij niet te vermelden dat óp
2 september de ingebruikneming van de
nieuwe christelijke school aan de Jac. P.
Thijsseweg door de inspecteur van het
l.o. in de inspectie Haarlem, de heer H.
J. M. Bouchette, werd verricht. Zijn laat-
ste officiële daad in Zandvoort.

6 september gingen de bejaarden van
Zandvoort hun jaarlijkse trip maken. Dit-
maal naar Scheveningen, Zeist ' en Arn-
hem. Het weer had wel beter kunnen zijn.

De eerste serieuze pier-geruchten do-
ken op. Er schijnt een pier te moeten ko-
men aan de kop van de Van Lennepweg.
De Kon. Nederlandse Maatschappij voor
Havenwerken N.V. te Amsterdam zal
ieder half jaar een rapport indienen over
de vorderingen van de plannen.

10 september begon de competitie voor
Zandvoortmeeuwen weer te draaien. De
eerste klap was een daalder of meer
waard: 4-0 gewonnen tegen J.S.V. En de
Zandvoortse Reddingsbrigade kon het zich
op deze rustige na-seizoendag veroorloven
roeiwedstrijden te houden. Het weer ging
inmiddels meer en meer naar de depres-
siesferen.

Een afscheid :mevr. A. Walhout moest
wegens drukke werkzaamheden de diri-
geerstok van het Zandvoorts Chr. Kinder-
koor overdragen. In haar plaats ging de
heer G. J. Moed de scepter over de zing-
grage hoofdjes zwaaien. Wat een moed!

wenst alle vrienden, kennissen
en zakenrelaties een

Gelukkig
Nieuwjaar

OKTOBER

De leden van de Zandvoortse Reddings-
brigade hadden er plezier in op l okto-
ber 's avonds een groot vreugdevuur te
ontsteken voor de reddingspost Ernst
Brokmeier. Zo blij waren ze dat dit ver-
velende seizoen ten einde was!
De Zandvoortse gemeentebegroting over
1962 had een tekort van ƒ 375.000 ruim.
Maar er zou wat aan gedaan worden!

In de gemeenteraadszitting van 3 okto-
be werd de heer W. J. Zoet (P.v.d.A.) ge-
installeerd. Hij nam de plaats in van wij-
len de heer C. Paap. Tijdens deze ver-
gadering kreeg het raadslid de heer Breu-
re (v.v.d.), gelegenheid een interpellatie
te houden over de veiligheid van het cir-
cuit. De heer Breure verklaarde zich een
volstrekt tegenstander van de auto- en
motorraces op het circuit, waaraan hij
— blijkens het slot van zijn interpellatie
— een andere bestemming wilde geven,
Hij verzocht namelijk zo spoedig moge-
Ijik een commissie in net leven te roe-
pen om dit te onderzoeken. Op voorstel
van de voorzitter besloot de Raad — na
uitvoerige discussie — contact op te ne-
men met de K.N.A.C. en de K.N.M.V. met
het verzoek een rapport uit te brengen
omtrent de algemene situatie rond de
races e.d.

4 oktober vierde de Bejaardensociëteit
„Voor Anker" haar eerste lustrum. Een

cfe nieuwe /es zijn uit!

nu in handige schuifdoos

met vitamine A -f- C

'elicitatie waard. Op 5 oktober wendde het
bestuur van de Stichting Bescherming
Duinlandschap zich andermaal tot het
jemeentebestuur. Nu werd 'ernstig be-
iwaar gemaakt tegen 't Uitbreidingsplan-

Zuid, welk object wederom duingebied
gaat opslokken voor de uitbreiding van
Zandvoort. Met 'de Stichting Bescherming
Duinlandschap protesteerden nog 69 par-
iculieren tegen het- Uitbreidingspian-
iuid.
B. en w. richtten zich in een brief aan

de raadscommissies van bijstand om hun
/erontrusting te uiten over het h.i. ernsti-
ge begrotingstekort (ƒ 375.000). Er zou-
den middelen moeten worden gevonden
im dit tekort enigszins te beperken. Tja,
mkosten drukken en inkomsten verhogen.

De Zandvoorrtse Handelsvereniging
vergaderde voor de eerste keer na het
seizoen. Voorzitter H. Hildering zei dat
de afgelopen zomer niet onvoordelig voor
de winkelhoudende middenstand was ge-
weest. Sluiten we ons grif bij aan!

Zandvoortmeeuwen deed het „met val-
en en opstaan". De Meeuwen gingen half
oktober in de middenmoot van de rang-
ijst met 6 pnt. De nieuwe voetgangers-

bepalingen (l november) wierpen hun
schaduwen vooruit: oppassen — uitkijken
en geen risico nemen of veroorzaken!

Op 16 oktober verliet de heer H. J. M.
Bouchette de inspectie van het l.o. te
Haarlem, na in totaal 22 jaren werkzaam
te zijn geweest als rijksinspecteur, waar-
van 5 jaren te Haarlem. Een veelbespro-
ken en veelomstreden figuur ging heen.

Eind oktober verscheen er een rapport
over de aardappelteelt met betrekking tot
het nog steeds van kracht zijnde teelt-
verbod in sommige streken. In Zandvoort
s de aardappel nog steeds moe, of liever

gezegd: de grond is moe.
In verband met de nieuwe wettelijke

regeling voor voetgangers, zijn de over-
steekplaatsen nabij Het Huis in de Dui-
nen de Bodaanstichting verdwenen. Pro-
testen rezen. Wat nu? .

In de Raadsvergadering van 31 okto-
ber werd een gevraagd subsidie voor het
Sint Nicoaas-Intochtcomité door de Raad
geweigerd. Het ging maar om ƒ 250,—.
Toen dacht iedereen: De Goedheiligman
wordt niet ingehaald, dus hij komt niet.
Maar dat liep anders. Wacht u maar af!

NOVEMBER

l november: de voetganger was met in-
;ang van vandaag op de zebra's be-

schermd. Er zou nog veel over gezegd
worden! Het begrotingstekort van de ge-
meente van ƒ 375.800,— werd terugge-
bracht tot ƒ 126.207,—. — Dat kwam
doordat de gemeente inmiddels de eigen
Inkomsten wat had opgeschroefd — door
de heffing van een verhoogde straat- en
rioolbelasting en het invoeren van reini-
gingsrechten .terwijl het Rijk op zijn
beurt een hogere uitkering gaf uit het
gemeentefonds, welke uitkering thans
bepaald werd op ƒ 51 per inwoner (oud:
ƒ 45 per inwoner).

14 november een raadszitting: Het
Uitbreidingsplan-Zuid werd ongewijzigd
aangenomen door de Raad, die de bezwa-
ren tegen dit plan naast zich neer legde...
Wethouder Tates verzuchtte: Daar heb-
ben we drie en een half jaar op moeten
wachten, en nu zijn de bouwkosten weer
gestegen! De bezwaarden besloten toch
niet bij de pakken neer te zitten en-gin-
gen zich beraden omtrent een protest bij
Ged. Staten, teneinde te verkrijgen, dat
goedkeuring aan dit uitbreidingsplan
wordt onthouden.

De gemeentebegroting 1962 werd in één
uur behandeld en aangenomen. Vlot werk.

De zebra's zijn het onderwerp van hef-
tige discussies in de krant. Iemand sug-
gereerde: voetgangerstunnels aan de
Zandvoortselaan. Misschien niet eens zo
gek. Want hoe moet je er tijdens het sei-
zoen overheen?

Een triest geval: Op 15 november werd
een gezin op last van de president van
de Haarlemse Rechtbank uit zijn woning
gezet.

Tot voorzitter van de Woningbouwver-
omging Eendracht maakt Macht werd be-
noemd de heer W. M. B. Bosman. Zoals
u weet vervulde wijlen de heer A. Mole-
naar deze functie.

De laatste notitie voor november, maar
dan ook een verheugend bericht!

Op 25 november werd Sint Nicolaas
feestelijk ingehaald! Ziet u wel, zonder de
gemeentelijke duiten lukt het ook wel. En
wat het mooiste was: De Sint beloofde
ieder jaar te zullen komen, onder wat
voor \omstandigheden ook. Dat was schoon
gezegd. De burgemeester kreeg een mar-
sepeinen pier!

DECEMBER

Meteen maar een aardig berichtje. In de-
cember voerden de gezamenlijke leer-
krachten van de Zandvoortse lagere scho-
len voor hun pupillen een toneelstuk op
Koning Toermalijn verliest zijn pijn. En
dat allemaal ter ere van Sinterklaas.

Dit even buiten 't specifieke Zandvoort-
se nieuws: De P.T.T. maakte over '60
een winst van ƒ 95.600.000,- dat is 95,6
miljoen. En wij maar (dure) postzegel:
plakken! Op 8 december had er in de Bo-
daanstichting een forumavond plaats o
de nieuwe verkeerswetgeving, hoofdzake-
lijk ten aanzien van de zebra's.

Een groep ingezetenen van Bentveld
stuurde een telegram aan de Zandvoorts*
gemeenteraad, waarin dit college verzoen'
wordt ten spoedigste maatregelen te doen
treffen om de overstekers in Bentveld be
ter te beschermen dan door het weghalen
van de zebrapaden.

15 december: de laatste begroetings
avond voor nieuwe inwoners in dit jaar.
Volgens een raadslid ging het er op z'n
Jan Boereblokfluitjes toe!

In de raadszitting van 19 decembe:
(vlak voor het Kerstfeest dus!) werd d
heer Koning, voor de rondvraag nog,
door de voorzitter verzocht de deur aan
de buitenkant dicht te doen. Het was nog-
al opzienbarend.

Op 20 december had in het kerkgebouv
van de Hervormde Gemeente een oecume
nische bezinningsbijeenkomst plaats, waai
de drie geestelijke voorgangers het hun-
ne aan bijdroegen. Ds. P. J. O. de Bruij
ne, voorganger van de Gereformeerd'

£erk hield een openingstoespraak, ds.
C. de Ru, voorganger van de Hervormde
Gemeente, leidde de bijeenkomst en de
'astoor van de St. Agatha-prochie, A.
31eophas, hield 'een medidatie. Deze bij-
lenkomsten zullen in het vervolg maan-
lelijks worden gehouden, beurtelings in de

Hervormde, de Gereformeerde en de R.K.
terk. De Ned. Protestantenbond heeft
ok haar medewerking toegezegd.
De viering van het Kerstfeest had een

ustig verloop in Zandvoort. 's Zaterdags,
!3 december, had een vorstperiode inge-
:et, die de schaatsliefhebbers in de serie
rije dagen rond Kerstmis nog op de
ichaats bracht.

En zo is dit jaar dan weer over enige da-
•en ten einde.
Wat bracht het Zandvoort?
Over het geheel genomen zou men

:unnen zeggen dat Zandvoort in 1961
liet onvoordelig „geboerd" heeft, on
anks de uitzonderlijk slechte weersom-
tandigheden in het seizoen, waar het
,economisch gezicht" van de badplaats
ïrotendeels van afhankelijk is.

Als wij het nieuwe jaar mogen ingaan
net een vaste wil tot onderlinge samen-
verking en wederzijds begrip, zullen wij
een goede start hebben.

Als het ons ge'ukt aan deze wil vorm
:e geven, dan zullen wij 1962 zinvol aan-
•angen.

H.W.

In verband met Nieuwjaarsdag op
maandag l januari, verschijnt het
eerstvolgende nummer van de •
Zandvoortse Courant op vrijdag
5 januari 1962.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
Het Hoofd van het gemeentebestuur van
"landvoort maakt bekend, dat ingaande
insdag, 2 januari 1962 gedurende twee

veken ter gemeente-secretarie voor een
eder ter inzage ligt de bij raadsbesluit
an 19 december 1961 nr.. 14(2) vastge-

itelde partiële herziening IV van het we-
'eropbouwplan-zee-reep-midden, betref f en-

de het gedeelte gelegen aan weerszijden
•an de Boulevard Paulus Loot, ter hoog-
.e van de percelen, plaatselijk gemerkt
Vuurboetstraat 14 tot en met Boulevard
'aulus Loot 17/19.
iandvoort, 22 december 1961

Het Hoofd van het gemeentebestuur
voornoemd, Van Fenema.

Burgerlijke Stand
'2—28 december 1961
Geboren Elsebee Johanna, docher van J.
Kuipers en L. L. van Keulen.

Ondertrouwd: Roger Anthony Latchford
m Carla Vrijer.

Gehuwd: Adriaan Engel Hendrikse en
Meeltje Baard; Eduard Crietee en Hetty
Juanita Cabri; Friedhelm. Dietrich Dölger
in Helena Petronella Maria Visser.

Overleden binnen de gemeente: Petrus
Leonardus Rietdijk, oud 88 jaer, gehuwd
'eweest met C. Zwemmer; Wilhelmina An-
;onia Aarts, oud 73 jaar, gehuwd geweest
met J. W. Verdonk.

Overleden buiten de gemeente: Oetsina
Pruim, oud 72 jaar, gehuwd geweest met
J. Borstel.

Geboren buiten de gemeente: Oleg, zoon
•an B. Rudenko en C. Linders.

DOKTERS-, ZUSTERS- en ,
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Zaterdag 30 december

H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4,
telefoon 2058

Maandag l januari:
P. Flieringa, Brederodestraat l, tel. 2181

WIJKZUSTER:
Zondag 31 december:

A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294
Maandag l januari:

A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791

APOTHEEK:
30 december t.m. 5 januari:

Zeestraat-Apotheek, Zeestr. 71, tel. S073
Nachtdienst van 22 tot 8 uur 's morgens.
Alleen voor spoedgevallen.
Zondag 31 december

Dierenarts dr. J.W.Baljet/dr.G.W.Tiecken
Kenaupark 13, Haarlem, tel. 02500-14524

Maandag l januari:
Dierenarts J. Westerman, Hartenlust-
laan 7, Bloemendaal, tel. 02500-51555.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 31 december

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
19.30 uur: ds. C. de Ru. Oudejaars-
avonddienst.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. R. H. Oldeman.

Maandag l januari:
11 uur: begroetingssamenkomst in het
Jeugdhuis.

NED. PROTESTANl'ENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 31 december

19 uur: Oudejaarsdienst. Ds. J. W. We-
ry (Rem.) uit Haarlem.

G'EREFORMEERDE KERK, juiianaweg
Zondag 31 januari

10 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne.
19 uur: Ds. P. J. O. de Bruijne. Jaar-
wisselingsdienst.

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht
Vrijdagavond 21.30 uur Avondmis.

Zaterdag 18 uur: gezongen Avondmis.
Zondag en maandag:

De H.H. Missen zijn te 7.30-9.30 (Hoog-
mis) en 11.30 uur).

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 2 januari geen samenkomst.

JEHOVA'S GETUIGEN
Boekstudie dinsdagavond 8 uur en Wacht-

torenstudie zondag half 7. Gemeen-
schapshuis ingang Willemstraat, zaal 4.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 31 december, 9.45 uur, 298 m: ra-
diotoespraak 'door dr. J. P., v. Praag: ,,De
nieuwjaarsbrief van het Humanistisch
Verbond".



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
BLAUPUNKT

WASMACHINES en
CENTRIFUGES
KOELKASTEN
STOFZUIGERS

ELECTRO-RADIO
TECHNISCH
BUREAU J. KEUR

Grote keuze DRAAGBARE RADIO-TOESTELLEN.
Burgemeester Engelbertsatraat 64, telefoon 2914

Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst In overleg

Vakkundige en sneue
REPARATIES
aan alle radio- en
televisietoestellen

Ziet onze showroom

Heeft U

SCHILDER of WITWERK ?
wij staan voor U klaar

D. SCHAAP Jr.
Dr. Schaepmanstraat 16, Zandvoort
Telefoon 3745

Meester Schilder N.S.S.

Bij het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS
nabij SANTPOORT

kunnen worden geplaatst

verpleegsters
(diploma B)

in gedeeltelijke dienst. Het bezit bovendien van
diploma A wordt afzonderlijk gewaardeerd. Evt.
plaatsing voor nachtdienst is mogelijk.
Ter bespreking van diensttijden en salaris kun-
nen nadere informaties worden verkregen bij
de afdeling Personeelszaken dagelijks van 9-12
uur en van 14-17 uur, behalve zaterdags, zon-
en feestdagen.
Schriftelijke sollicitaties aan de Eerste Genees-
heer-Directeur

Aannemersbedrijf
Fa. ten Broeke & Co

Nieuwbouw - Verbouwingen
Burger- en onderhoudswerken
Brederodestraat 68 - Telefoon 2421
Werkplaats: Haltestraat 44

MONOPOLE
Kassa geopend dagelijks 7 uur
Zondags 12.30 uur
Nieuwjaarsdag 12.30 en 7 uur

VRIJDAG 29 en ZATERDAG 30 DEC., 8 uur
Bob Hope en Lucille Ball in de doldwaze
komedie

Overspel.. .buitenspel!
14 jaar.

Zondag 31 dec. geen avondvoorstelling

MAANDAG l en DINSDAG 2 JAN., 8 uur
Burt Lancaster - Audrey Hepburn
- Audie Murphy

De onverzoenlijker!
Met grote onverzettelijkheid verdedigden
zij zich tegen een enorme overmacht van
rode krijgers. In kleuren. 14 jaar.

WOENSDAG 3 en DONDERDAG 4 JAN., 8 uur
Alec Guinness in de grootste rol van zijn
leven:

De vecht j as
met John Mills. In kleuren. 14 jaar.

ZONDAG- en
MAANDAG(Nieuwjaar)MIDDAG, 2.30 uur

Een gezellig familieprogramma voor alle
leeftijden.
Laurel en Hardy als

Gezworen kameraden
*Têé 2550

ERKENDE

AUTORIJSCHOOL

ZWEMMER
Rijks-gediplomeerd instructeur

Luxe verhuur, OpelenVW-busjes

Zr. Dina Brondersstraat 18 - Telefoon 3792

Voor uw bril
BRILLENSPECIALIST

L O O M A N
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5, telefoon 2174

Met Ziekenfondsvoorschrift vastgestelde
vergoeding op monturen en glazen geheel
zonder kosten.

Vlug, netjes en
goed,

als Dannenburg
het doet

Schildersbedrijf
P. J. DANNSNBURG
v/h J. J. van dar Mlje
KONINGSTRAAT 73
Zandvoort'
Tel. 2457 b.g.g. 2584
A'dam tel. 020-741450

Vraagt vrijblijvend offerte

Binnenwerk, buiten-
vrerk, xmraxwerk

Bolinders
AFWASMACHINES

voor pensions en hotels

W. Schouten
Hugo de Grootstraat 19

Telefoon 2525

Reparatie Inrichting
van kunstgebitten

Hogeweg 58, tel. 4166
Geopend: van 9-17 uur
Zaterdag van 9-12 uur

greet kuntz-zonjee
schoonheidsspecialiste

frans zwaanstraat 88
telefoon 2338
behandeling

volgens afspraak

TV ANTENNES plaatsen,
verplaatsen, vernieuwen,
repareren, verhuren, enz.
J. Kerkman, Burg. Beeck-
manstraat 36, telef. 4307.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken MOSSELEN.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62, telefoon 2263

BLOEMENHUIS A. H. v. d. MEIJ
Haltestraat 05, tel. 2060

ELKE DAG VERSE BLOEMEN!
Wij bieden ze u in vele variëteiten!

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal-
adres voor uw BRUIDS- en GRAFWERK.

ALLE SOORTEN BLOEMBOLLEN
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot
tevredenheid! Ziet onze etalage!

DE FIRMA NOOY
wenst allen die dit lezen
een voorspoedig 1962

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

INSTRUCTEUR . D. OFFENBERG
Nic.«Beetslaan 52, tel. 4267, Zandvoort

PAS OP
uw gezondheid!

Kleedt u lekker warm en u weet 't

WOL
IS DE „IDEALE" DRACHT

Wij brengen u een uitgebreide sortering in:

Zuiver wollen
VESTEN, PULLOVERS, TRUIEN

voor dames," heren en kinderen

Handschoenen - Shawls - Lange pantalons
Maillots enz. enz.

De bekende NOORSE WOLLEN SOKKEN
Ideaal voor schaatsenrij(st)ders

VOOR DE NACHT:
ZWANEDONS PYAMA'S en
NACHTHEMDEN
U voelt er zich „behaaglijk" in

Profiteerde u reeds van onze
bijzondere aanbieding

FLAHELLEN LAKENS?
VOOR DE OCHTEND:

zo'n heerlijk warm zittende
DUSTER of PEIGNOIR
U vindt ze bij ons te kust en te keur in:
wol, satin feutre en nylon watté

J. Th. KORT
GROTE KROCHT 30-36, ZANDVOORT

Telefoon 2666

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v. d. Bos 8c Zn
Grote Krocht 23

Tel. 2562 Burg.' Engelbertsstraat 54
Gevestigd 1879 GLAS-ASSURANTIE

Slagerij H. van Eldik
Jan Steenstraat l, telefoon 2682

750 gram riblappen 3,75
750 gram doorregen osselappen 2,75
500 gram entre-cote 3,25
750 gram schouderkarbonade 3,25
750 gram ribkarbonade 3,50
500 gram haaskarbonade 2,75

Voor de boterham:
150 gram lever 0,95
150 gram rosbief 1,00
150 gram frikando 1,00
150 gram pekelvlees 0,75
150 gram gebraden gehakt 0,55
150 gram ham 0,85
250 gram gekookte worst 0.85
l ons ham met l ons gekookkte worst 0,85
l ons pekelvlees met l ons gebraden
gehakt 0,85
Ooit voorradig Ie kwaliteit braadkuikens

en kippenpoulet

„NUR DIE", de werkelijk goede reclame-
kous vanaf ƒ 1,45 in 4 verschillende soor-
ten; „NUR DIE" ANKLETS en verder alle

MANUFACTUREN
EN BEDRIJFSKLEDING
Het van ouds bekende adres:
Fa. v.d. Veld-Schuiten

KRUISSTRAAT 12. TELEFOON 28W
Ook worden Ouwelzegeto aangenomen

Gedipl. pedicure
Behandeling bij u aan huis

Mevr. v.d. Bos-Kooyman
Gr. Krocht 23, tel. 4513.

Televisie - Radio
l maand gratis kijken

W. SCHOUTEN
Hugo de Grootstraat 19

Telefoon 2525

Stadsschouwburg
te HAARLEM

Zaterdag 30 dec., 8 uur
Toneelgroep Centrum

De duivelshaan

Maandag l jan., 8 u.
Toneelgroep ^Centrum

De universele
erfgenaam.

Dinsdag 2 jan., 8 uur
Ab. C
Toneelgroep Theater
Brieven van een

dichter

Woensdag 3 jan., 8 uur
Het nationale ballet
o.l.v. Sonia Gaskell

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 6 (a.i.)
Coup. geld. Voorverk.
o.d. speeld. en 2 dg erv.
v. 10-15 u. Tel. na 12 u.

Amanda Balkel
VOETKÜNDIGE pedicure,

manicure, massage
ZEESTRAAT 33
Afspraken via tel. 2135.
Behandeling bij u aan huis

WIST U
dat 20% korting op alle

stoomgoederen
permanent wordt gege-
ven, indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEIJSER
Telefoon 2653

MONOPOL
voor zeer deskundige tele-
visie- en radio-reparatie,
ook aan huis. Telefoon Am-
sterdam 020-726327.

Afwasmachines
voor huishoudelijk gebruik

W. Schouten
Hugo de Grootstraat 19

Telefoon 2525

BEREIK
ZAND VOORTS
PUBLIEK

met advertenties in de

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg l
Telefoon 2135

Oude j aar s-trac talies
Vergeet niet zo'n

heerlijk stukje leverworst
250 gram 69 cent

HUZARENSALADE 200 gr 0,78
KALFSVLEESKROKETTEN
5 stuks l gulden
Gastronomen kunnen hun hart op-
halen! Grote keus extra fijne vlees-
waren!
HEERLIJKE BRAADKIPPEN
500 gram 2,30
GEHAKT half om, 500 gram... 1,50

Volop voor de snert: kluiven, ham-
schijven, varkenspootjes enz. enz.

VLEES
750 gram rosbief 4,18
750 gram varkensfrikando 4,18
750 gram kalf slappen 3,98
750 gram rundlappen, iets

doorregen 2,68
750 gr. magere lappen 3,78
750 gr. gekruid gehakt 1,88

Heerlijke Gelderse
ROOKWORSTEN

± 250 gram
78 cent per stuk

Wij wensen, u een prettig oud- en gezegend nieuwjaar

Gebr. Burgers slagerijen
HALTESTRAAT 3 TELEFOON 2994

Firma Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7, telefoon 2974

Schaatsen vanaf f 3,95
Sleeën vanaf f 4,95

Fa. H. van Staveren
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

OUDEJAARSAVOND
APPELFLAPPEN PER STUK 0,30
APPELBEIGNETS 0,25
OLIEBOLLEN 0,13
BERLINER BOLLEN O,18
CROQUETTEN 0,30
BITTERBALLEN, 2 stuks 0,30
PASTEIBAKJES 0,25

Vergeet u vooral niet voor de nieuwjaarsdag weer zo'n heerlijk
KRENTEN OF ROZIJNENBROOD
bij onze verkopers te bestellen.

Tevens wensen wij n, mede namens onze verkopers
een voorspoedig 1962

Gaat het nieuwe jaar in
met
PHILIPS TELEVISIE, keus uit vele modellen,
43 cm beeld, klaar voor de toekomst,
uitgebreid met 2e kanaal ƒ 725,—
PHILIPS TELEVISIE 59 cm beeld v.a. ƒ 865,—
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk
overleg, de betaling met u.
In samenwerking met PHILIPS NEDERL
AND kunt u tijdens de feestdagen en de
maand december, gedurende enige dagen op proef in uw eigen huiskamer kijken
naar PHILIPS TELEVISIE. Vraagt bij ons inlichtingen!

Erkend Philips service-dealer voor radio en televisie

PHILIPS-SPECIALIST JT • JEliB JT Jll IN <&VL Jt\ JL
V

Kostverlorenstraat 7, telefoon 02507-2534, Zandvoort

Coupon: Naam:

Adres:
voor proef PHILIPS TELEVISIE te zenden aan:
PHILIPS SPECIALIST F. H. PENAAT Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 - tel.2534

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS GH
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150

*



R utorijschool „Zaïidvoort"
Tho beckestraat 17 - Telefoon 3283

VERHUUR VAN NIEUWE OPELS

NIEUWE VOLKSWAGENS

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C. A. Rijnbeek, Hil-
legom, tel. 02620-5116. Ook
genegen de rietmatten vak-
kundig te plaatsen. Prima
tuingrond bij elke hoeveel-
heid.

Van Dam's kapsalons
moderne

voor haarverzorging
Voor DAMES: KB3RKSTBAAT la
Voor HEREN: HALTESTRAAT 53
Dinsdags de gehele dag gesloten

VOOR DE GEZELLIGSTE
UREN VAN 'T JAAR

oliebollen-recept
De Gruyter's koks bakken ze zelf thuis zó:

Neem voor het beslag van ongeveer 50 oliebollen:
3/4 liter lauwwarme melk
750 gr. De Gruyter's Patent bloem
35-40 gram verse gist
2 eidooiers

15 gram zout
40 gram suiker
50 gr. gesmolten Supermargarine

500 gram krenten, rozi/nen en
gesnipperde appel

Om in ie bakken: De Gruyter's
slaolie

Om te bestrooien: poedersuiker ôj
suiker en kaneel

VOOR BOWL
Juist bij stevige lekkernij als oliebollen
is er niets prettigers drinken dan fruit-
frisse bowl! Kies zelf Uw melange uit
onderstaande vruchten en begiet vruch-
ten én sap met een fles Riesling Perlant
of Moezelwijn. Citroensap en suiker
naar smaak. Zet de bowl koud en roer
nu en dan. Serveren in wijde glazen,
met vruchtenprikker of koffielepel.

Om ze
goudgeel te

bakken
Slaolie Roodmerk

gr. fles 176 et.
Slaolie Blauwmerk

gr. fles 135 cc.

Alles voor 't beslag
Patentbloem 500 gr. pak 37 et.
Tarwebloem extra. 500 gr. pak 32 et.
Tarwebloem 500 gr. pak 29 et.
Supermagarme 250 gr. pak 44 et.
Californische rozijnen 250 gr. zakje 75-52 et.
Sultana-rozijnen 250 gr.za/ye 67-59 cc.
Krencen 250 gr. zakje 52 cc.

Maak de gist aan met een beetje lauwwarme melk. Doe de bloem in
de beslagkom en maak in het midden een kuiltje voor de aangemaakte
gist, zout, suiker, eidooiers en gesmolten margarine. Roer deze
ingrediënten met een houten lepel door de bloem. Voeg de rest van
de lauwwarme melk in gedeelten toe en roer onderwijl goed. Besla
het beslag met de achterkant van de houten lepel. Dat is inspannend
werk, maar daarna hebt U 1£ uur rust, want zo lang moet het deeg
rijzen op een lauwwarme plaats met een doek over de beslagkom.
Schep er dan voorzichtig de vulling door. U kunt de vulling er ook
vóór het rijzen in doen, maar die zakt tijdens het rijzen en dan moet
U toch ook even omscheppen.

Maak de slaolie in de pan heet tot er een blauwe damp begint op te
stijgen. Neem twee eetlepels, dompel die even in de hete olie, schep
met één lepel beslag, strijk de lepel af, schuif met de andere lepel het
beslag in de olie. Bak de oliebollen aan twee kanten lichtbruin, laat ze
uitlekken op papier en strooi er poedersuiker óf suiker en kaneel over.

UIT DE G R U Y T E R ' S W I J N K E L D E R S
Duizenden kenners omdekten 't: door eigen importen,
eigen bottelanj, eigen wijnkelders en enorme omzet,
kan De Gruyter \vereldvermaarde wijnen aanbieden
voor zeer voordelige prijzen. Mét bovendien nog 10 %
korting. Mét daarbij nog:
BIJ AANKOOP VAN G FLESSEN WIJN 3% EVfDA
BIJ AANKOOP VAN 12 FLESSEN WIJN 5% EA1IÏA

Rode Bordeauxwijn
Cru Coutm A.C. '59 f3.50

Perziken op sap b/,k «69-129-115-73 cc.

Hawaiian Ananas bl!k 225-129 et.
Ananas blik 169-110-65 et.
Ananasblokjes blik 98-55 et.
Mandarijntjesopsap blik 93 cc.
Califormsch Fruitcocktail b//k198-135-73 et.
Aardbeien op sap Wik 178-95-73 cc.
Reines Claude op sap gr. pot 105 et.
Meikersen op sap blik 165-95 cc.
Frambozen op sap blik 82 et.
Abrikozen op sap blik 115 et.

KORTING!'
KORTING!

Giateau Landeron
A.C. '57 f3.25

Witte Bordeauxwijn
Premières Côtes de Bordeaux

A.C. Haut Cadillac f3.25
Graf es Super/eures A.C. f3.25

Rode Bourgognewijn
Beaujo/ais A.C. '59 f3.25

Rode Zoete wijnen
Castelhn f2,50
Rode Portugese wijn f2.85

Aperitiefs
Fmest Old Douro Port,

Rood en Wit f5.40
Sherry Dry Old Fmo,

Wisdom & Warter f 5.60
Sherry Amontillado f4.50
Vcrmouth Tino,

Rood en W/t (1 Itr.) f 5.25

Moezelwijnen
Zeiler

Schwarze Katz '60 f3.50
Riesltng Perlant '59 f 3.25
Wormefdmger Moselwein

Rlesling X Sylvaner f 2.50

Rijnwijn
Liebfraumilch '60 f 3.50

Roséwijn
Rosé d'Anjou A*C.

demi sec f 2.75

Landwijnen
Paurelle (wit) f 1.85
Panson (rood) f 1.85

*De veimelding 'A.C.' bete-
kent 'Appellation Contrôlée',
d.w.z. dat de Fianse Staat
borg staat voor de herkomst.

FEEST;
Speciale
AANBIEDINGEN

Tel
(buiten de l

bij-
Wie

geldig cot en mee 30 december 1961

hieronder 'ns na hoeveel geld U
10°/o) met Uw Oudejaarsboodschappen

e Gruyter verdienen kunt.
L dit allemaal willen missen?

i

3 pullen

3 flessen

Witte Zoete Wijnen
Samos f2.80
Griekse Musfcaativyn f2.35

Vruchtenwijnen
Vermouth Vermetto

Rood en Wit (1 Itr.) f2.75
Risetti

Witte Vruchtenwijn f 1.40
Rosetti

Rode Vruchtenwijn f 1.40

Advokaat en Likeur
AoVofcaat f3.65
Verhfschilletje f3.50

of 3 flesjes Super Pilsener voor f 1.15

i, soort naar keuze: (géén Rosetti of Risetti)
samen 75 et. goedkoper

2 flessen Rosetti of Risetti samen f 2.50

Bij aankoop van een grote fles Slaolie Roodmerk
tube mayonaise 25 et. goedkoper

10 CT. GOEDKOPER:
Canadese zalm Red Cohoe van 210 voor 200
Canadese zal m Fancy Pink van 145 voor 135
Zalm Fancy Pink van 122 voor 112
Tonijn van 110 voor 100
Tonijn van 83 voor 73
Schelvislever van 68 voor SS
Sardines Superieures van 95 voor 85
Cocktailworstjes van 98 voor 88
Borrelworstjes van 115 voor 105
Wener knakworst van 125 voor 115
Elk 2e blikje Soepasperges van 89 voor 79
Elk 2e blikje Champignons 10 cc. goedkoper

Elk 2e pakje toast 10 et. goedkoper

;;ZJË'»PJÖ^;ipË^BECî ^

Voor hartige hapjes
Wener Knakworst pot 8 stuks
Frankforter worstjes blik 6 stuks
Cocktailworstjes potJóstu/cs
Borrelworstjes blik J4 stuks
Gehakt blik
Super Gelderse Rookworst
Pikante Lunchhap blik
Ansjovlsfilets blik

én betere waar
én tien procent m

i,_„„L- ,„ si"j|s

altéén De Gruyter

Portugese Sardines blik
Tonijn blik
Schelvislever blik

75-65-52-35 cc.
110-83 cc.

68 et.

Zalm
Mayonaise

tube
Zure augurken pot
Zoetzure augurken middel
Grote Zoetzure augurken

Voor een zalmsla
blik 210-145-122 et.
pot 142-83 et. '

59 et.
105 cc.

Itr. pot 155 et.
Itr. pot 135 et.

Gesneden zoetzure augurken pot 72-59 cc.
Zilveruicjes pot 85-55 cc.
Zoetzure Zilveruitjes pot 82 et.
Piccalilly pot 57 cc.
Zie ook de speciale Jeestaanbiedingen!

611227

Diefstallen
Verleden week werd in de restauratie vai
het station en in het kantoor van het ser
vicestation aan de Hogeweg ingebroken
Een bedrag van honderd en vijftig guldei
wordt vermist.

Oudejaarsbijecnkomst
Hedenavond wordt in „Ons Gebouw" doo
de plaatselijke afdeling van de Party vai
de Arbeid de traditionele Oudejaarsblj
eenkomst georganiseerd. De heer G.
Sterrenburg, voorzitter van de plaatselij
ke afdeling, houdt een inleiding. De hee
J. Schelvis zal een causerie houden ove
een reis naar Israël. Hij zal zijn lezing il
lustreren met een kleurenfilm. „De Sten
des Voks" brengt tijdens de bijeenkoms
enige zangnummers ten gehore.

Uitslag schietwedstrgd
Verleden week donderdag werd de jaar
hjkse schietwedstrijd van het korps ge
meentepolitie op de buitenbanen nabij hè
circuit gehouden. De leiding van de wed
strijd was in handen van de heer D. Trap
pel, secretaris van de Z.P.S.V.

In de avonduren vond in de Vijverhu
de prijsuitreiking plaats. De ploeg- van d
algemene dienst, bestaande uit de herei
Waardenberg-, Gatsma en Van der Marel
ontving uit handen van burgemeester Vat
Fenema, de z.g. ploegenwisselzuil.

De directeur van Touring Zandvoor
reikte de door hem beschikbaar gesteldi
beker uit aan de all-round schutter van '
korps, de heer J. Popkema. Deze won d<
wedstrijd op geweer en pistool met eet
totaal van 91 punten.

Jaarvergadering
De afdeling Haarlem van de Nederlands!
Amateur Toneel Unie belegt op vrijda;
5 januari de jaarvergadering 1962. D
agenda voor deze bijeenkomst vermeld
o.m. een bestuursverkiezing. De aftreden
de secretaris-penningmeester, de heer J
G. Bisenberger stelt zich herkiesbaar.

Zandvoortse Bridgeclub
De eerste wedstrijd van de derde compe-
titie leverde in de A-lijn een overwinnin;
op voor het koppel mevr. Spoelder-Jong
bloed met 56,25%. Tweede werd het kop
pel Peen-Stor met 54,17%.

In de B-lijn behaa'de het koppel mevr
Snijer-Paap 57,41%. De fam. De Jonj
volgde met 56,02%.

Fam. Polak eindigde in de C-lijn op di
eerste plaats met 59,52%. Het koppe
Kerkman-Keur werd tweede met 56,55%

In de D-lijn nam fam. Kranenburg d(
leiding met 55,95%. De tweede plaats
(51,79%) werd door vier koppels ingeno
men: Den Belder-van der Werf f, Huijs
man-van Praag, Dröse-Heldoorn en Van
Laar met afwisselende partner.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De onderlinge wedstrijden in de gymna
stiekzaal van de Wilhelminaschool onder
leiding van de heer W. Ebing werden op
donderdag- 21 en vrijdag 22 december j.l.
besloten.

Twee grote groepen meisjes verwerkten
een oefening op de springkast, lange mat
ladders en een sprong. Aan de hand vai,
de verkregen resultaten zal de nieuwe in-
deling naar geoefendheid worden ge-
maakt.

De verkorte uitslagen luiden:
Donderdag: meisjes 8/9 jaar: 1. Nellek
Keur, 35Vo punt; 2. Yvonne Bakker, 3t
p.; 3. Anneke Mulder en Marion Koop
man, 34VB P-
Vrijdag: meisjes 10/11 jaar: 1. Yvonne
van Woudenberg en Marian Schuiten
40 pnt.; 2. Petra van Es en Hanneke
Goos, 37V» P-; 3. Joyce Briejer en Ma
rion Wind, 36 p.

De jury en telcommissie werden ge
vormd door een aantal damesleden uit
vereniging.
Na afloop werd de uitslag door de secre
taresse bekend gemaakt.

Op donderdag 4 januari a.s. zullen c*
lessen worden hervat.

Belangrijke
s TELEFOON1M iJMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

2345 Gemeente-secretarie

2262 Informatiebureau Vreemdehngenver-
keer, kiosk Raadhuisplein.

42212 (02500) Garage Flinterman, Za.no-
voortselaan 365, Bentveld,
SAAB service-dealer.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68.

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver-
koop, Oranjestraat 2a.

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein.

2231 Boekhandel v.h. Esvé, Gr. Krocht 17

2135 G-ertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg: l

Vergaderkalender dec.- jan. '62

4 jan. — Humanistisch Verbond, Gemeen-
schap Zandvoort, Inl. over „Het Boek
Job", Gemeenschapshuis.

9 jan. — Amateur Fotografen Vereniging
„Zandvoort": lezing spr. de heer Frijns,
Gemeenschapshuis.

12 jan. — Stichting Guit. Kring „'t Helm",
Toneelvoorstelling door „Ensemble".

20 jan. — Zandv. Volksdansver., Volks-
dansbal, Hotel C. Keur.

23 jan. — Amateur Fotografen Vereniging
„Zandvoort", Vertoning Gevaert-Collec-
tie met geluidsband, Gemeenschapshuis.

26 jan. — Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.
Zandvoort, Lezing, Jeugdhuis Herv. KerK



Bij de jaarwisseling
wensen alle medewerkers aan de

Zandvoortse Courant
u een

voorspoedig 1962

Mevrouw Van Asperen-
Helgering

Pedicure - Manicure- Voetmassage
Zandvoortselaan 39, telefoon 2937
wenst haar cliënten en vrienden
een voorspoedig 1962

ASPECT-Interieurverzorging
(H. van Asperen)
Zandvoortselaan 39, telefoon 2937
wenst cliënten, vrienden en beken-
den een voorspoedig 1962.

autopoets en cleaning service
j. j. duwel - van lennepweg 33,
zandvoort, tel. 2943

Ook m 1962 steeds tot uw dienst
p.f.

Het bestuur van de

Algemene Bond
van Ambtenaren
Afdeling Zandvoort

wenst de leden
een voorspoedig nieuwjaar

Firma A. Akersloot
Schelpenplein 7

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een gelukkig nieuwjaar.

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. ten Broeke & Co.
Brederodestraat 68, telef. 2421
p.f.

Woninginrichting

L. Balledux en Zonen
Haltestraat 27-29, telefoon 2596
wenst geachte cliënten en vrien-
den een gelukkig nieuwjaar.

n.v. A. BAKELS
Kerkstraat 29-31

wenst geachte cliënten
een voorspoedig nieuwjaar

Banketbakkerij Bosman
Kerkstraat 22

wenst cliënten, vrienden en beken-
den een gelukkig nieuwjaar.

Groente- en fruithandel W. BOS
Da Costastraat 4

G.N.

Schildersbedrijf
Fa J. van den Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54, tel. 2562
Grote Krocht 23, telefoon 4513
p.f.

Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond
/ Afdeling Zandvoort

wenst haar leden een voorspoedig 1962

N. V . AZEA CHEMISCH REINIGEN

Grote Krocht 21, telefoon 2574

wenst zijn geachte cliënten een gelukkig nieuwjaar

Melkhandel Fa. J. Brand
Oosterparkstraat 60

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1962.

Brood- en banketbakkerij

M. J. BALK
P.f.

Hogeweg 27, telefoon 2989

Bouw- en aannemersbedrijf

Fa. D. BERKHOUT
Swaluëstraat 41, telefoon 2590

wenst geachte cliënten
en vrienden
een. voorspoedig nieuwjaar

SLAGERIJ D. BOON
Schoolstraat 3, tel. 2939

p.f.

DROGISTERIJ BLAAUBOER
Haltestraat 46

p.f.

HET BABYHUIS, N. v. Bilderbeek
Grote Krocht 5a

Gelukkig nieuwjaar!

Fa. G. BAKKENHOVEN
Bakkerstraat 3, tel. 2523

Z.N.

BLOEMENHUIS A. H. v.d. MEIJ
Haltestraat 65, tel. 2060

wenst zijn klanten, vrienden en be-
kenden een voorspoedig 1962

Het bestuur van de

Brandweervereniging
wenst alle leden en donateurs een
voorspoedig 1962.

Auto- en Motorrijschool

De Branding
N. Paap, Van Lennepweg 24/1
wenst clientèle en bekenden
een voorspoedig 1962.

Hef bestuur
van de A.N.M.B.

wenst alle leden met hun ge-
zinnen een voorspoedig 1962

N.V.G.
Merkleverancier

J. P. Bouckaert
Haltestraat 37, telefoon 2891
wenst zijn cliënten
een voorspoedig 1962

F. J. BURGERHOUT
Glazenwasserij - schoonmaakbedrijf
Koninginneweg 9zw-, tel. 3343
wenst zijn clientèle
een voorspoedig nieuwjaar

Brink's Wijnhandel
Grote Krocht 28, tel. 2654
wenst zijn geachte cliënten
een voorspoedig 1962

Bestuurdersbond Zandvoort
wenst allen vrede en arbeid

SPECIAALZAAK VOOR -
HERFNMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3t36

wenst cliënten een voorspoedig 1962

Het bestuur van
„BRIDGEN VOOR PLEZIER"
wenst haar leden een goed 1962

H. BLUIJS
Zeestraat 46

wenst clientèle, vrienden en be-
kenden een gelukkig nieuwjaar.

slijterij Fa. Baggerman
Heinekens agentschap
wenst allen
een voorspoedig 1962

, Bij CASTIEN gekocht
ïf Nooit verder gezocht
Voor petroleum en Essogas, zeep,
borstelwerk, pannen, emmers en al-
les wat voor de keuken nodig is. Wij
komen gaarne bij TJ aan huis. Vaste
dag, vaste tijd. Fa. F. W. Oastien
& Zoon, Zandvoortselaan 119 rood,
Duinstraat 6, tel. 4010. Z.N.

C.P.N., afd. Zandvoort
wenst p.g. en vrienden een voor-
spoedig en strijdbaar 1962.

Woningbureau 't Centrum
C. Stuurman,
Burg. Engelbertsstr. l, tel. 3284
wenst alle cliënten en vrienden een
gelukkig nieuwjaar.

Castien's melkinrichting
Zandvoortselaan 355
Helmersstraat 11

wenst geachte cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1962.

Sigarenmagazijn „'t Circuit"
A. Schaper, Haltestr. 32a, tel. 3072,
wenst cliënten en vrienden een zalig
en gelukkig nieuwjaar.

Christelijke Besturenbond
Zandvoort

wenst allen een gelukkig nieuwjaar.

Oroentehandel C. Drayer
Van Ostadestraat 9

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 196:

Ram. Joh. Dalman
Schoolstraat l

wenst zijn cliënten en kennissen
een gelukkig nieuwjaar.

Electro-technisch bureau

L. Drommel
Helmersstraat 33, tel. 2733
wenst geachte clientèle
een voorspoedig 1962

BroodbakkeriJ
en levensmiddelenbedrijf

W. VAN DUIJN
Helmersstraat 28, wenst cliënten en
vrienden een gelukkig nieuwjaar.

SIGARENMAGAZIJNBN - . "

P. C. DROMMEL
Haltestraat 9, Kerkstraat 35

wenst zijn geachte cliënten," vrienden
en bekenden een voorspoedig 1962.

SIGARENMAGAZIJN

A. DORSMAN
Kerkstraat 12

wenst geachte cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

SMEDERIJ

J. C. DORSMAN
Oosterstraat 3
wenst cliënten, vrienden en
kennissen een gelukkig 1962

J. G. DIETZ
Electro-technisch bureau
p.f. Tramstraat 13, tel. 2764

FIJNWASSERIJ W. M. DAMMANN
Pakveldstraat 5

p.f.

H. A. VAN DEURSEN
Wijnhandel en gedistilleerd
Z.N. Kerkstraat 12a

Fa. J. VAN DUIVENBODEN
Haltestraat 45

p.f.

Vishandel
Duivenvoorden
Haltestraat 40

Z.N.

Erkende boek-, kantoorboekhandel
en leesbibliotheek, copieerinrichting

v/h „ESVÈ"
' Joh. Sijtsma

p.f. Grote Krocht 17, tel. 2231

Bloemenmagazijn „Erica
O. G. A. Oassee
Grote Krocht 9, tel. 2301

wenst cliënten een voorspoedig 1962

SLAGERIJ C. VAN ELDEK
Haltestraat 12, tal. 2616

p.f.

SLAGERIJ H."J. VAN BLDIK
Jan Steenstraat la, tel. 2682

p.f.

Jac. Franssen & Zoon
MARKIEZEN, ROLLUIKEN

Oranjestraat 16, telef. 2785
G.N.

P. FJietstra Schildersbedrijf
Burg. Beeckmanstraat 2, tel. 2114

Schoonmaakartikelen, behang,
borstelwerk, enz., wenst geachte
cliënten een voorspoedig 1962.

Electro radio-geluidstechnisch bureau

Fa. J. K. Feenstra
Haltestraat 57, telefoon 2065

p.f.

E. Groen
LOOD- en ZINKWERKER
Koningstraat 55, tel. 2508

p.f.

Het bestuur van de
Supportersvereniging

„GEEL-BLAUW
wenst haar leden een gelukkig 1962

Smederij Gansner en Zn
Grote Krocht 36a, telefoon 2518

wenst cliënten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar.

Administratiekantoor HOSE
Lid Nat. Ass. v. Ace.

Belastingconsulent
Tollensstraat 31, tel. 2663 p.f.

Automatiek
VAN HOUTEN & Zn

Kerkplein, wenst cliënten een ge-
lukkig en zalig nieuwjaar.

FOTO KINO
Grote Krocht 19
Telefoon 2510

wenst cliënten, vrienden en ken-
nissen een voorspoedig 1962.

Schoenmakerij H. HARMS
Zuiderstraat 8

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1962.

„JUPITER"
Haltestraat 6 p.f.

Aannemersbedrijf W. DORSMAN
HOGEWEG 52

wenst zijn relaties, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1962

Metselbedrijf Q. KEUR
Jan Steenstraat 10, tel. 4162

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig 1962

Brood- en banketbakkerij

M. KEUR
Diaconiehuisstraat 36, tel. 2404

p.f.

Het bestuur van de speeltuinver.

„KINDERVREUGD"
wenst leden, ereleden, medewerkers
en begunstigers een voorspoedig 1962

WED. T. LOOS-ZWEMMER
Achterweg 5

Petroleum, klompen, klomp-
p.f. Bokken, schoonmaakartikelen

Electro-radio-technisch-bureau

Burg. Engelbertsstraat 64
Telefoon 2914

wenst zijn relaties, vrienden
en bekenden
een voorspoedig 1962

Sigarenmagazijn
P. KRAMER

Stationsstraat 10, tel. 3566, wenst
cliënten en vrienden een goed 1962.

Expeditie- en touringcarbedrijf

P. Kerkman
Haltestraat 63 - Telefoon 2214

p.f.

Café A. Koper
p.f.

Kerkplein 6

Gebr. Kreijsrer
Stationsstraat 12, tel. 2336

wensen hun cliënten en vrienden
een voorspoedig 1962

Brood- en banketbakkerij

C M. KUIN
Potgieterstraat 24, tel. 2865

Z.N.

VISHANDEL
Kerkrnan & Loos

Haltestraat 16

wenst zijn cliënten en kennissen
een gelukkig en voorspoedig 1962

G. KOL
-* ALLE VERZEKERINGEN

^o Koningstraat 75
wenst allen een voorspoedig 1962

Melkhandel P. Koper
Swaluëstraat 3

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een gelukkig nieuwjaar

SMEDERIJ

p.f.

G. A. KOP
Westerstraat 3-5, tel. 3123

Ie Zandvoortse droglsterij

C. Luttik & Zn
Zeestraat 84

P-f-

Wijnhandel Lefferts
Kerkstraat 9, tel. 2150
Zeestraat 44, tel. 2254

wenst ook U een
gelukkig en voorspoedig 1962

Fa. R. LOOS & Zn., wagenmakers
Gasthuisplein 8
Werkplaats: Swaluëstraat 43 p.f-

Horlogerie, bijouterie
H. LANSDORP

Kerkstraat 33 V-t.

E LOOS
Sporthuis „Zandvoort"
Haltestraat 35, tel. 2131

wienst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1962

Boek- en kantoorboekhandel

W. J. Lorenz
Haltestraat 15, tel. 2154

p.f.

Bestuur Gymnastiekvereniging

„Oefening Staalt Spieren"
wenst ledereen een gezond
en fit 1962

Het bestuur van de toneelvereniging

„OP HOOP VAN ZEGEN"
wenst leden en donateurs
een voorspoedig 1962

Oranjevereniging „Zandvoort"
wenst alle leden een gelukkig
een voorspoedig nieuwjaar!

Fa. Portegies & Van Campen
SCHOENHERSTELLERS
Kerkstraat 32

wensen hun cliënten een gelukkig
nieuwjaar

BAR-BODEGA

wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

I. PETROVTTCH en echtgenote
wensen vrienden en kennissen
een voorspoedig 1962

De afd. Zandvoort van de
Partij van de Arbeid

wenst alle dorpsgenoten
een voorspoedig 1962

Directie en personeel van net

MONOPOLE THEATER
wensen allen een voorspoedig 1962

BROOD- en BANKETBAKKERIJ
A. v.d. Mije & Zonen
Schoolplein 4, telefoon 2467
wensen hun geachte cliënten,
vrienden en kennissen een ga-
lukklg nieuwjaar.

Melklnrichtlng
Fa L. v.d. Mije & Zonen
Van Ostadestraat l
wenst geachte cliënten en bakenden
een gelukkig nieuwjaar.

Schildersbedrijf
AUO. VAN DER MIJE
Schoolstraat 9 - Telefoon 2749

wenst geachte cliënten en bekenden
een gelukkig nieuwjaar.

Vishandel
FLOOR MOLENAAR & ZONEN
Da Costastraat 17 p.f.

Drogistenj-Schildersbedrijf
Fa. KLAAS v. d. MIJE & ZONEN
Willemstraat 31, tel. 2363 p.f.

Chocolaterie M. C. VAN NOL
Kerkstraat 34, telefoon 2364
wenst zijn geachte cliënten een
gelukkig en voorspoedig nieuwjaar

Automobielbedrijf H. P. KOOYMAN
BREDERODESTRAAT 8-10, telefoon 2088
wenst alleen een gelukkig nieuwjaar.
Off. dealer voor DAF-HILLMAN-SUNBEAM-HUMBER

Hotel-Café-Restaurant

C. KEUR
p.f. Zeestraat

Kantoorboekhandel-leesbibliotheen.
Fa. KOPER-KOREMAN
Tolweg 18, telefoon 4321

wenst haar cliënten een voorspoedig
en gelukkig nieuwjaar. Ook voor
1962 zullen wij alle service blijven
verlenen.

Gezondheid en goede zaken wensen
wij u van harte toe in 1962!

SCHILDERSBEDRIJF

Firma Keur & Zoon
Hogeweg 38a, tel. 2979

Firma J. Th. Kort
Grote Krocht 30—36

wenst haar geachte cliënten
een gelukkig nieuwjaar

Brandstoffenhandel J. K E M P
Koninginneweg 14

wenst geachte cliënten en kennissen
een gelukkig nieuwjaar.

A. Kerkman
J. Kerkman-de Vries

Noorderstraat 5 p.f-

BEDDENMAGAZIJN W. KEMPER
Haltestraat 21, telefoon 2119
wenst cliënten en bekenden
een gelukkig 1962

Keesman's Schildersbedrijf
Jan Steenstraat l, telefoon 2425
wenst cliënten, vrienden en be-
kenden een gelukkig nieuwjaar.

Smederij G. Loos
Gasthuisplein 6, tel. 3928

wenst geachte cliënten
een voorspoedig 1962

K. LOOMAN, mr. opticien
Haltestraat S

p.f.

„GAZELLE" rijwielhandel^
H. C. van NIEUWENHUIZEN

Koningstr. 28, Westerparkstr. 13
wenst allen een voorspoedig 1962

Bloemenmagazijn „NOORD"
M. Schniedewind
Vondellaan, telefoon 4320

wenst cliënten en kennissen
een voorspoedig 1962

Het bestuur van

K.J.C. „NOORD"
wenst al haar leden
een voorspoedig 1962

Groente- en fruithandel
L. VAN NORDE, Haltestraat 51
wenst geachte cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig nieuwjaar

MAISON DE NOUVEAUTE.
Kerkplein 3
p.f. Herenmode, dameshandwerken

AD. NOTTEN
Haltestraat 59

wenst een voorspoedig 1962
aan cliënten en kennissen.

Café-restaurant

OOMSTEE
Zeestraat 58

p.f.

Het bestuur van Postduivenvereni-
ging PHOENDC wenst begunstigers
en vrienden een voorspoedig 1962

Het bestuur van Postduivenvereni-
ging PLEINES wenst begunstigers
en vrienden een voorspoedig 1962

A. POOL
TIMMERMAN-AANNEMER
Haarlemmerstraat 13, tel. 2569

p.f.

LOODGIETERSBEDRIJF

A. PAAP
Grote Krocht 20, tel. 2485

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1962

A. PAAP
Assurantiebedrijf, Kruisstraat 14
wenst al zijn clientèle, vrienden en
bekenden een gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar

A. PAAP
Kruisstraat Hf, Zandvoort

Agent: Algemeen Handelsblad
Telegraaf,
Nieuws van de Dag
„Trouw"
Nieuwe Haart. Courant
De Tijd

wenst zijn geachte clientèle een
gelukkig en voorspoedig nieuwjaar

LOODGIETERSBEDRIJF

J. A. Paap
Dr. Gerkestraat 42, tolof. 3176
Allen een gelukkig nietxwjaar

MODEHUIS

S. PILLER
Kerkstraat 4
Telefoon 3397

wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

METSELBEDRIJF

C. W. Paap
Koninginneweg 12
Telefoon 2831

Stucadoorsbedrijf
P. PAAP

Burg. Engelbertsstraat 80
Telefoon 2221 P-f.

JJ

p.f.

RINKEL 5 J

BROOD EN BANKET
CAFE-RESTAURANT

Groente- en fruithandel

C. van Roon Jr.
Stationsstraat 6, tel. 2295 p.f.

Levensmiddelenbedrijf B. KEMP
v.h. D. Ruiter
Kruisweg 22, telefoon 2015

Levensmiddelenbedrijf
E. J. RIJBRC;

Da Costastraat 3

Levensmiddelenbedrijf
P. E.

Haltestraat 36, tel. 2215

PHILIPS

Philips radio- en

Kostverlorenstraat
Telefoon 2534

televisiespecialist

F. H. PEN
wenst geachte cliënt

7 kenden een voorspoe



Begin het nieuwe jaar met een nieuwe bril

Opticien A. G. SLINGER
wenst zijn cliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1962

OPTIEK STAALWARBN
Poststraat 12 t.o. Consultatiebureau, telefoon 4395
LEVERANCIER ALLE ZIEKENFONDSEN

G. Suurland
Milk shake en ice creambar
„De Sierkan"

wenst cliënten en vrienden een ge-
lukkig, vredig en voorspoedig 1962

FIRMA SCHUILENBURQ
Grote Krocht 5-7, tel. 2974

wenst geachte cliënten en kennissen
een voorspoedig nieuwjaar

J. C. SEIJSENER
Haltestraat 23, telefoon 2159

wenst cliënten een voorspoedig 1962

Woninginrichting
B. Sittsema

pf. Gasthuisstraat 9

Sigarenmagazijn'

Fa. Schutte-Kuipers
Koningstraat hk Oosterstraat
Vondellaan la
wenst haar geachte cliënten
een voorspoedig 1962

BRANDSTOFFENHANDBL

A. Schuiten & Zoon
Smedestraat 19

wenst cliënten, vrienden
en kennissen een voorspoedig- 1962

SPOLDER'S
LOODGIETERSBEDRIJF

Lood- en zinkwerken
Sanitair-inrichting
Gas- en waterleiding

Koninginneweg 43, telefoon 2070
Wilhelminaweg 20, telefoon 2630

Gelukkig nieuwjaar!

Electro-radio-technisch-bureau

G. R. SCHROEDER
Brederodestraat 160, tel. 3254

wenst zijn geachte cliënten en be-
gunstigers een gelukkig en voor-
spoedig 1962.

Ook in 1962 uw adres voor
herenkapper en parfumerieën

Jb. SCHAAP
HALTESTRAAT 31

P-f.

Fa. T. C. VAN DER SCHELDE
Haltestraat 7, tel. 2807

wenst cliënten en vrienden
een voorspoedig 1962

Banketbakkerij J. J. STEENKEN
Grote Krocht 20b, tel. 2695

P.f.

Herenkapper J. Schmitz
Kerkpad l, wenst clientèle en be-
kenden een gelukkig nieuwjaar.

Levensmiddelen- en
delicatessenhandel

J. SCHOUTEN
ZELFBEDIENING „DE SPAR"
Zeestraat 64 hk Haltestr., tel. 2483
wenst cliënten, vrienden en beken-
den een voorspoedig nieuwjaar.

Bouw- en aannemersbedrijf

Fa. J. van Sluisdam & Zn.
Paradijsweg 11, tel. 2361

wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig jaar

öarage Smit
Parallelweg 32-34, tel. 2391

wenst cliënten en kennissen
een voorspoedig 1962

Spoelders Kappershuis
DAMES- en HERENKAPPER
Haltestraat 14, telefoon 2462
wenst U een goed nieuwjaar.

C. TEROL
Brugstraat 5, telefoon 2898

Financiering van auto's, hypotheken
Alle verzekeringen voor ziekte, on-
gevallen, leven, brand, ziekenhuis,
enz., wenst cliënten en bekenden een
gelukkig 1962.

BANKETBAKKERIJ

Haltestraat 13

Sigarenmagazijn
„'T TOLHUIS"

G. Kloprogge, Tolweg 14, tel. 4213
wenst cliënten en vrienden een
voorspoedig 1962

TAXI 26OO
(J. H. OONK)

wenst geachte cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1962

Uiltjes Automatiek
Kerkplein 5

wenst zijn cliënten
een voorspoedig nieuwjaar

Metselbedrijf D. Visser
Tramweg 28, tel. 2702

p.f.

V.A.R.A., afd. Zandvoort
wenst alle leden
een gelukkig nieuwjaar

Kaashandel JAN VINK
Buureweg 7, hoek Schelpenplein,
telefoon 2824, wenst cliënten en
vrienden een gelukkig nieuwjaar

Versteege's Ijzerhandel
Pakveldstraat 19

Z.N.

Garage Jac. Versteege
Luxe verhuur
Rijwielen, motoren
Pakveldstraat 21, tel. 2323

Z.N.

A. VISSER, poelier
Grote Krocht 22, telefoon 2252

wenst u een voorspoedig nieuwjaar.

J. DE VALK
WONINGINRICHTING

Dr. Joh. Mezgerstraat 64, tel. 4005
wenst zijn geachte cliënten
een gelukkig nieuwjaar

VEDETTE
Luxe- en kunstnijverheidsart.
Haltestraat 19, telefoon 3469

wenst u een goed nieuwjaar!

Fam. A. J. VREEBURG
Haltestraat 54

wenst cliënten een gelukkig
en voorspoedig 1962

p.f.

De VEBNENDAALSB
Haltestraat 55

Manufacturenmagazijn
Fa. A. VAN DER VELD-SCHUITEN
Kruisstraat 12 p.f.

Bloemenmagazijn „DE LELIE"
D. Vader, Kerkstraat 38

p.f.

W. BRANDJES, Poelier
Haltestraat 34, tel. 2025

p.f.

„LA VIANDE"
Kleine Krocht l, tel. 2432

p.f.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF
en GLAZENWASSERIJ

Nic. Beetslaan 18, tel. 4090
Allen een voorspoedig nieuwjaar!

Melkhandel annex kruidenierswaren

D. v.d. Werff en Zoon,.,,
Van Ostadestraat 22a, telefoon 2672

wensen hun cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1962

DE WOLBAAL
wenst u een gelukkig nieuwjaar

HALTESTRAAT 12a
Telefoon 2099

Stucadoorsbedrijf Gebr. Water
v.h. F. A, Muller & Co., Brugstraat 9a. p.f-

//. WEBER
h.o.n. EXPEDITIE fa. L. N. Weber & Zn.
Gasthuisstraat l, telefoon 2037
wenst vrienden en cliënten een voorspoedig 1962

ZANDVOORTS
MUZIEKKAPEL

wenst begunstigers, leden en jeugcj
leden een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van de
Zandvoortse Schaakclub

wenst haar leden ee|
voorspoedig 1962

W. van der Werff
Gasthuisplein l

wenst vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar.

Groente- en fruithandel

P. N. TER WOLBEEK
Bilderdijkstraat 30
wenst zijn geachte cliënten
een gelukkig nieuwjaar

BEDDENSPECIAALZAAK

Kerkplein 8a, telefoon 3430
wenst geachte cliënten een

voorspoedig 1962

Melkhandel P. L. WARMERDAM
Melkerij „Mariënbosch"

Z.N. Hogeweg 29, tel. 2464

Loodgietersbedrijf
J. A. VAN DER WOLDE

Van Speykstraat 11, tel. 4207
wenst u een voorspoedig 1962

Jb. WBBER
Diaconiehuisstraat 26, tel. 2128
Sanitair- en loodgietersbedrijf

P.f.

CAFE-RESTAURANT-BAR
„DE KROON"

Stationsstraat 11, W. v. d. Wouden
wenst cliënten, vrienden en be-
kenden' een gelukkig nieuwjaar

MODEMAGAZIJN
„DE WAAG"
Haltestraat 40
wenst haar geachte cliënten
een gelukkig nieuwjaar

MAGAZIJN
Het Wonder van Zandvoort
Swaluëatraat 9

wenst cliënten en vrienden
een gelukkig 1962

A. van der Wolde
Loodgieter

Marnix van St. Aldegondestraat l
G.N.

Fa. W. WEBER & ZOON
Sanitair- en loodgietersbedrijf
Diaconiehuisstraat 34 G.N.

Brandstoffenhandel
H. J. TER WOLBEEK & Zn
Brederodestraat 14a, Kruisstraat 8
wenst geachte cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1962 toe

Fa. Witmer
Van Speykstraat 17, tel. 2007
wenst vrienden en cliënten
een gelukkig nieuwjaar

G J. TER WOLBEEK
Smedestraat 19a

Rijwielhandel, reparatie, electra,
wenst cliënten een voorspoedig
nieuwjaar.

Zuivelhandel C. WARMERDAM
Tolweg 12, tel. 3005

Z.N.

DAMESKAPSALOW
WOUDENBERG-DE JONG
Stationsstraat 14, tel. 2371

wenst cliënten, vrienden en be-
kenden een gelukkig nieuwjaar

Z. B H.
Zandvoortse Brandstoffen Handel
wenst haar cliënten, vrienden en
kennissen een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van de
Zandvoortse Zwemclub

„De Zeeschuimers"
wenst haar leden en begunstigers

een voorspoedig 1962

Het bestuur van
K.J.C. Zandvoortmeeuwen

wenst allen een voorspoedig
nieuwjaar.

Het bestuur van de

Zandvoortse
Handelsvereniging
wenst haar leden
een voorspoedig nieuwjaar

Het bestuur van'de

Klaverjasclub „Zandvoort"
wenst leden en begunstigers

een voorspoedig 1962

Het bestuur van de

Akkordeonvereniging
„Zandvoort"

wenst leden, donateurs en begunsti-
gers een voorspoedig 1962

Het bestuur van de

ZANDVOORTSE
REDDINGSBRIGADE

wenst leden en donateurs een
voorspoedig en veilig 1962

SIGARENMAGAZIJN „ZUID"
Paradijsweg 20, tel. 2661

Z.N. l

ZANDVOORTSE HOUTHANDEL
Plan Noord Z.I

Het bestuur van

ZANDVOORTS
MANNENKOOR

wenst directeur, beschermheer,
erevoorzitter, erele'den, leden
en donateurs een voorspoedig
en gelukkig 1962

Het bestuur van de

Zandv. Operette Vereniging
wenst haar leden, ereleden, donal
teurs en begunstigers een goed 196f

Hoofdbestuur en afdelings-
besturen van de R.K.S.V.

T.Z.B.
(The Zandvoort Boys)

wenst leden, donateurs
en belangstellenden
een zalig nieuwjaar

Het bestuur van de

Zandvoortse Korfbalclub ZKC
wenst leden en donateurs een voor|
spoedig en sportief 1962.

Bestuur en elftalcommissie van

„Zandvoortmeeuwen"
wensen leden, supporters en be-j
kenden een succesvol 1962!

Het bestuur van de

Zandvoortse Bridgeclub
wenst de leden
een gelukkig 1962

Autorijschool Zwemmer
Zr. Dina Brondersstraat 18, tel. 37921
wenst leerlingen, oud-leerlingen, l
vrienden en bekenden een goed 1962.1

Het bestuur van de

Motorclub Zand voort l
wenst haar leden een
voorspoedig nieuwjaar

FAMILIEBERICHTEN

Op 11 januari 1962 hopen onze ge-
liefde ouders en grootouders

W. VAN DER MIJE
J. VAN DER MIJE-HOOGENDIJK

de dag te herdenken dat zij 50 jaar
geleden in het huwelijk zijn getre-
den. Dat zij nog lang gespaard mo-
gen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen
Zandvoort, 28 december 1961
Koningstraat 18

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar! Wij verhuren bedden, ledi-
kanten, 'dekens, tafels, stoelen, porselein,
glaswerk voor elke gelegenheid.
DORPSPLEIN 2 - TELEFOON 2164

Dinsdag 2 januari a.s.
verkoop staatsloten
KANTOOR STAATSLOTERIJ
BREDERODESTRAAT 24

TECHNISCH HOOGTEPUNT
GEZELLIG MIDDELPUNT

is de nieuwste Philips bandrecorder,
^orensysteem, tegen de prijs van ƒ 328,-

agbare uitvoering1, all transistor,
ƒ 278,-

Comt u eens kijken en luisteren,
rachtige ontvangst en weergave

regelen desgewenst, na per-
pnlijk overleg, de betaling met u.

service-dealer
SPECIALIST

PENAAT - Zandvoort
btverlorenstraat 7, tel. 02507-2534

Een afscheid
In verband met het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd nam de heer R.
J. Hobé, j.I. vrijdag afscheid van de Dienst
van Publieke Werken.

Hij werd toegesproken door de waarne-
mend directeur de heer B. Wit en de he-
ren A. J. van der Reijden, J. Attema en
A. Paap. Zij lieten hun afscheidswoorden
vergezeld gaan van geschenken. De heer
Hobé dankte voor de belangstelling bij
zijn vertrek.

Bevordering ambtenaren
Bij de Dienst van Publieke Werken is
met ingang van l januari a.s. de heer A.
de Blaauw bevorderd tot technisch hoofd-
ambtenaar. Met ingang van genoemde
datum werd de heer J. P. Rietdijk tot
straatmaker bevorderd.

Bij de gemeentebedrijven werd de heer
F. de Jong bevorderd tot technisch hoofd-
ambtenaar.

Verkeersongevallen
Zaterdagmiddag vond omstreeks half een
in de Nieuwstraat een aanrijding plaats
tussen twee auto's. Een wagen werd licht
beschadigd.

Maandagmiddag vond op de Paranel-
weg nabij de Boulevard Barnaart een
aanrijding plaats tussen twee auto's. Bei-
de voertuigen werden licht beschadigd.

Val op ijs
De 9-jarige P.H. kwam dinsdagmiddag op
het ijs van de vijver aan de Vondeuaan
ten val. Hij lien een hersenschudding op
en werd door de politie naar zijn ouder-
Ivjke woning overgebracht.

Uitslag puzzeirit
De motorclub „Zandvoort" besloot het jaar
1961 met een kerstrit over een afstand
van ongeveer 50 km. Er waren 86 deelne-
mers, 3 motoren en 83 auto's.

De gedetailleerde uitslagen luiden:

Auto's: Th. v.d. Putten, MC Zandvoort, 16
strafp.; 2. W. Ch. Langenberg, MC Zand-
voort, 33 p.; 3. B. van Gelder, MC Zand-
voort, 54 p.; J. den Hartog, MC Zandvoort
68 p.; 5. G. A. Huijbens, Amsterdam, 73 p.
6. P. Totte, MC Haarlemmermeer, 74 p.
7. C. van Ballegooij, MC Zandvoort, 78 p.
8. mevr. Out, Purmerend, 87 p.; 9. S. P.
Bakker, Haarlem, 90 p.; 10. A. Martini, De
Wegkruisers, 90 p.; 11. W. A. Rolvink,
IJmuiden, 92 p.; 12. B. Vrees, De Wegkrui-
sers, 92 p.; 13. M. Kwakkel, De Wegkrui-
sers, 94 p.; 14. H. Kleppe, MC Hoorn, 98
p.; 15. P. Hoogenboom, MC Zandvoort,
102 p. en 16. K. Janse, Hillegom, 109 p.

Motoren: 1. Jw J. Prent, MC Zandvoort,.
79 p. en 2. H. Honig, Haarlem, 155 p.

Gemeenteraad
De eerstvolgende,, vergadering van de
Zandvoortse gemeenteraad is vastgesteld
op dinsdag 30 januari 1962.

Bouwen in Zandvovrt
Het aantal in uitvoering zijnde woningen
in de maand december bleef gelijk aan dat
van oktober, n.l. .157.

Kerstbomen verbranden
Op woensdag 3 januari 1962 vindt op het
strand voor de rotonde de traditionele
kerstboomverbranding plaats.

Zandvoortse Schaakclub
De voorlaatste uitslagen van de Beker-
competitie waren: ;

Lindeman-JRoetemeijer 1-0
Gerritsma-Steiner 0-1
De Jong-Kroon 0-1
Muller-Janssen afgebr.
Kop-v.d. Brom afgebr.
Buitendijk-Van Keule l-O
Merkelbach-de Bruijn 0-1
Eldering-Hogen Esch 0-1
Vos-Bosch van Drakensteyn
Loos-Coenraad
Wessel-Drost

0-1
Va-Va

De derde bondswedstrijd tegen Aalsmeer
werd gewonnen met SVa-^Vs-

K.J.C. „De Kroon"
De uitslag van de onlangs gehouden kop-
pelavond luidt als volgt:
1. Bredau-Trouw 5615 p.; 2. J. Koper- W.
Terol 5603 p.; 3. B. Nansink-P. Samson
5295 p.

Met en zonder leesbril
Nieuwe boeken openbare bibliotheek

Romans

Camus - De vreemdeling
Kossmann - De moord op Arend Zwigt
Simenon - Maigret in de wereld van giste-

ren.
Toefgenjew - De liefde van Klara Militsj.
Van de Werfhorst - De grote stille knecht.
Brückner - Ein Frühling im Tessin.
Charles - The crossing point.
Chevallier - Olympe.

Ontwikkeling slectuur
Hendrikse - Wat zou de wereld zonder

mensen zijn?
Knegt - l^.ieuwe ideeën voor smalfilmers.
Lastpost - Wat spelen we onderweg? Spel-

letjes,, r,aadsels en puzzels.
Sahara '- Uitgave van het Kon. Instituut

voor de tropen. 1961.
Schenk - Vlotbrug tussen school en we-

reld, 25 jaar IVIO. 1961.
Smedts - Gids voor Londen en omgeving.
Van Straaten - Charmant gekiekt. 1961.

Nieuwe Volkswagens
'62 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km

Ook Opeis Rekord....'6l
Haarl.str.2, tel. 3552 en 4200 '

Petroleum VERGASSER
koop, merk CLARUS.
ƒ 25. Wilhelminaweg 10.

te

BONTMANTEL, maat 44,
lang, bruin. Prijs ƒ 175,-.
Wilhelminaweg 3.

B.z.a. besch. jonge vrouw
als BABYSIT. Tel. 2510.

Te koop gevraagd: ROK-
COSTUUM plm. mt. 50.
Br. nr. 10002 bur. Z.Crt.

Gevraagd: LEERLING-
BANKETBAKKER of 3e
BEDIENDE. Banketbak-
kerij Steenken, Grote
Krocht'20b, 1;el. 2695.

W E B E R S Schoonmaak-
bedrijf vraagt 2 WERK-
STERS of echtpaar voor
de ochtend- of avonduren.
Nic. Beetslaan 18, tel. 4090

Te koop: ÏJSHOCKEY-
SCHAATSEN z.g.a.n. mt.
39. C. C. M. Slagveld, te-
lefoon 3530.

Af te halen: ROOD KA-
TERTJE 5 m. oud, zlnde-
lijk. Tel. 2027.

LINGUAPHOONCURSUS
FRANS gevraagd. Br. nr.
10001 bur. Z. Crt.

HUISH. HULP gevraagd,
l hele of 2 halve dg p.w.
Mevr. Huyer, Brederode-
straat 96, tel. 2752.

NET MEISJE gevr. voor
winkel en huishouding.
M. KEUR, Diaconiehuis-
straat 36.

HAARD te koop wegens
vertrek.
Wilhelminaweg 33.

MEISJES (15-20 jr) GE-
VRAAGD voor plastic-ate-
lier; 5-daagse werkweek.
Korthof, Haltestraat 5, te-
lefoon 2807.

Nog voor het oude jaar een
z.g.a.n. TV, half jaar gar.,
evt. gem. bet. J. Kerkman,
Burg. Beeckmanstraat 36,
telefoon 4307.

TE H U U R autogarages
„De Schelp" aan de Dr.
C. A. Gerkestraat 20. Inl.:
N.V. Mij. „VERZICHT" te
Leidschendam, Veursestr.
weg 96, tel. 01761-3951 of
bij C. Visser, Zuiderstr. 4
te Zandvoort.

Te koop: hoge JONGENS-
SCHOENEN m. aanschroet-
SCHAATSEN m. 48. ƒ 25,-
Frans Zwaanstr. 42c, tele-
foon 3055.

Aangeb. i paar IJZEREN
NOREN m. schoen, m. 40-
41; een Mobylette transport
BROMFIETS, l electrische
STRAALKACHEL, l LAD-
DER, 25 sp. Kostverloren-
straat 65, tel. 3845.

WINTERMANTELS
MANTELCOSTUUMS
YERSEYPAKJES

Dames
pantalons
Lastex ƒ 45,—
Wol gabardine ƒ 39,75

ADLODI
Badhuisplein 8
Telefoon 4491

FAMILIE
DRUKWERK

als:
geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires
visitekaartjes
rouwcirculaires
darakbetuigingskaarten

Gertenbachs Drukkerij

Nieuw voor Nederland:
ROLLS After shaving

Haarcrême
Cologne etc.

Drogisterij Blaauboer
Haltestraat 46, telefoon 2392

De Algemene Werkgevers-Vereniging
Schotersingel 9-13, Haarlem
zoekt voor haar secretariaat

a. een ERVAREN steno-typiste Nederlands
b. een AANKOMEND steno-typiste Nederlands
Sollicitaties, vermeldende de functie naar
welke men solliciteert, te richten tot de
Secretaris voor Algemene Zaken.

De Stichting Huize Sterre der Zee
te Zandvoort vraagt

Huishoudelijke hulpen
en een werkster

Aanmelden bij de directrice: Hogeweg 82.

BEKENDMAKING
van alle Zandvoortse brood-en banketbakkers
Van 2 januari tot 31 maart 1962 zullen onze winkels

op dinsdag na l uur gesloten zijn
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